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čl. 1.
Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění zakázky jsou dodávky přileb balistických ochranných
s balistickým hledím NIJ III A pro ZJ Policie ČR v letech 2014, 2015 a 2016 a
náhradních dílů v letech 2015 a 2016 dle technické specifikace uvedené v příloze
zadávací dokumentace.
Zadávací řízení se uskutečňuje dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona. Centrálním
zadavatelem (dále jen „zadavatel“) je vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního
prezidia ČR a veřejnými zadavateli jsou jednotlivá krajská ředitelství Policie ČR (dále
jen „KŘP“) uvedená v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
a) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky 636 kusů přileb balistických
ochranných s balistickým hledím NIJ III A a 1 360 kusů/sad náhradních dílů:
Předmět nákupu : 2014
Přilba balistická ochranná s balistickým hledím
NIJ III A

kus

251

Přilba balistická ochranná s balistickým hledím
NIJ III A

kus

185

Přilba balistická ochranná (NIJ III A )-skořepina

kus

5

kus

20

sada
ks
ks
sada
sada
ks
sada

600
6
6
5
10
25
10

kus

200

kus

5

kus

10

sada
kus
kus
sada
sada
kus
sada

600
4
4
5
10
25
10

Předmět nákupu : 2015

Hledí balistické ochranné (STANAG) s úchytným
systémem
Sada vnitřních polštářků (vystýlka)
Adjustačně-fixační upínání
Čtyřbodový upínací systém
Univerzální čelní montáž kompletní
Boční raily (pár) kompletní
Picatinny adaptér pro boční montáž
Sada návleků (3)

Předmět nákupu : 2016
Přilba balistická ochranná s balistickým hledím
NIJ III A
Přilba balistická ochranná NIJ III A (skořepina)
Hledí balistické (STANAG) s úchytným
systémem
Sada vnitřních polštářků (vystýlka)
Adjustačně-fixační upínání
Čtyřbodový upínací systém
Univerzální čelní montáž kompletní
Boční raily (pár) kompletní
Picatinny adaptér pro boční montáž
Sda návleků (3)

Centrální zadavatel si vyhrazuje právo odebrat v letech 2015 a 2016 výše uvedený
počet kusů přileb balistických ochranných s balistickým hledím NIJ III A a náhradních
dílů bez jakýkoliv sankcí podle skutečné aktuální potřeby, tzn. je i mezi jednotlivými roky
přesouvat, celkový počet kusů 636 přileb balistických s balistickým hledím NIJ III A pro
ZJ a 1 360 Ks/sad výše uvedených náhradních dílů však nebude překročen, nemusí být
ale ani dodržen.

b) Plněním zakázky se rozumí dodávky přileb balistických ochranných s balistickým
hledím NIJ III A a náhradních dílů ve veřejné zakázce, které svým provedením,
zpracováním, vzhledem včetně ochranných balistických, materiálových a
hygienických vlastností musí odpovídat technické specifikaci, která je nedílnou
přílohou této zadávací dokumentace.
čl. 2.
Obchodní podmínky
A. Doba a místo plnění veřejné zakázky:
1) Plnění nejpozději do 15.12. v letech 2014, v letech 2015 a 2016 do 90 dnů od
podpisu dodatku ke KS.
Dodávky v roce 2015 a 2016 budou řešeny dodatky ke kupní smlouvě, kde se
stanoví jejich rozdělovník.
2) Místem plnění jsou jednotlivá KŘP, viz příloha č. 1 zadávací dokumentace.
3) Lhůtu, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni, zadavatel stanovuje do 31.8.
2014.
4) Tato zadávací dokumentace včetně příloh je k dispozici ke stažení na profilu
zadavatele https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/515499/.
B. Způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:
1) Nabídková cena bude zpracována v členění:
-cena za jeden kus, druh a to bez DPH, DPH a včetně DPH, (jednotná pro
všechny velikosti)
-celková cena bez DPH a včetně DPH
2) Nabídková cena v Kč bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze
překročit.
3) Nabídková cena včetně dopravného a balného do míst plnění, dále zadavatel
požaduje rozepsat nabídkovou cenu dle přílohy č. 3 Technická specifikace
(samostatně za přilbu balistickou ochrannou s hledím NIJ III A, náhradní díly).
4) Úhrada dohodnuté ceny za bezvadné dodané zboží bude provedena po převzetí
zboží zadavatelem, fakturou splatnou do 21 dnů po jejím doručení.
5) Zálohy zadavatel neposkytuje.
C) Doklady o splnění kvalifikace
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že doba prokazování splnění kvalifikace bude
prokazována podle ustanovení § 52 odst. 1 zákona, stáří dokladů musí splňovat
ustanovení § 57 odst. 2 zákona a dle § 57 odst. 1 zákona se doklady předkládají v
kopii.
1. Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 zákona):
Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) uchazeč
prokáže předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů jak této právnické osoby, tak i
jejího statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu.
Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. f) uchazeč
prokáže předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební
dani čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 ZD.
Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. h) uchazeč
prokáže předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce o tom, že uchazeč nemá

nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. c) až e), f) - ve
vztahu ke spotřební dani, g), j) a k) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení,
jehož vzor je uveden v příloze č. 5 ZD.
2. Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů (§ 54 zákona):
Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona 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 § 54 písm. b) zákona uchazeč
prokáže předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu
předmětu této veřejné zakázky.
3. Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku (§ 50 odst. 1 písm. c) zákona)
4. Doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů (§ 56 zákona):
Za účelem posouzení nabídky uchazeč předloží dle § 56 odst. 1 písm. e) zákona
soutěžní vzorky dle přílohy č. 3 ZD.
5. Další podmínky prokazování základních a profesních kvalifikačních
předpokladů, jako např. výpisem ze seznamu kvalifikovaných, certifikovaných
nebo zahraničních dodavatelů, prokazování splnění kvalifikace pomocí
subdodavatele nebo při společné nabídce jsou stanoveny v příslušných
paragrafech zákona.
D) Požadavky na ujednání do smlouvy:
1. Podepsaný závazný text kupní smlouvy, který bude vyhotoven v souladu
s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Uchazeč doloží závazný text kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 ZD.
Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Zadavatel požaduje potvrdit následující podmínky v kupní smlouvě:
- záruční a pozáruční servisní podmínky dle čl. VII. přílohy č. 2 ZD,
2. Závazný text kupní smlouvy uchazeč doplní pouze o požadované údaje:
- identifikační údaje prodávajícího - Smluvní strany,
- výši nabídkové ceny v čl. IV. – Cena zboží,
- délku záruční doby v čl. VII. – Záruka za jakost zboží
- místo, datum a podpis osoby /osob/ oprávněné jménem /za/ uchazeče jednat.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění kupní smlouvy dále jednat a
vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou podmínek stanovených tímto zadáním
(jedná se pouze o formální změny).
4. Přílohy ke kupní smlouvě
Příloha č. 1 – Adresy veřejných zadavatelů-nebude součástí návrhu kupní smlouvy
v nabídce, přílohu vytvoří zadavatel a bude obsahovat i rozdělovník na rok 2014.
Příloha č. 2 – Specifikace zboží a ceny (vyhotoví uchazeč dle čl. 2 písm. B ZD) .
čl. 3
Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně
Při zaslání poštou na adresu:
Ministerstvo vnitra ČR

pošt. schránka 160
160 41 Praha 6
Osobně na adresu:

Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Pelléova 21
Praha 6 - Bubeneč
telefon z vrátnice objektu 835 653

Obálka s nabídkou bude přijímána ve lhůtě pro podání nabídek, t.j. do 15.7.
2014 do 09:30 hod., a to v úterý a ve čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hod. nebo po
telefonické domluvě (1 den předem) v pondělí až čtvrtek v době 8:30 až 15:30 hod. a v
pátek do 11:00 hod.
Za doručení nabídky se považuje její převzetí zadavatelem. Zadavatel
doporučuje osobní doručení nabídky. Při doručení poštou se za převzetí nabídky
považuje její vložení do poštovní přihrádky zadavatele. Nabídka bude podána v souladu
s ustanovením § 68 odst. 2 a § 69 odst. 5 zákona, tj. v uzavřené obálce označené
názvem.
Doporučeným dopisem zaslané výzvy či oznámení na uchazečem uvedenou
adresu pro doručování se považují za doručené dnem jejich vyzvednutí nebo uplynutím
lhůty pro jejich vyzvednutí, stanovené držitelem poštovní licence.
Obálka s nabídkou bude uzavřena a na uzavření opatřena razítkem uchazeče.
Bude zřetelně označena slovem: „soutěž“, nápisem „NEOTEVÍRAT, NABÍDKA
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“ a heslem „PŘILBY BALISTICKÉ
OCHRANNÉ
S BALISTICKÝM HLEDÍM NIJ III A PRO ZJ“
Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71
odst. 5 a 6 zákona.
čl. 4.
Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky
Zadavatel:
1) Upozorňuje, že bude trvat na splnění všech požadavků stanovených v oznámení
o zakázce, které bylo zveřejněno v informačním systému veřejných zakázek a na
splnění všech požadavků, které uplatnil v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách,
2) Požaduje předložit návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či
za uchazeče dle §68 zákona.
3) Požaduje, aby nabídka obsahovala krycí list nabídky dle vzoru v příloze č. 4.
4) Upozorňuje, že nabídka včetně všech ostatních dokladů a písemností, které budou
její součástí, musí být předložena v českém jazyce. Zadavatel připouští, aby
uchazeči se sídlem ve Slovenské republice podali nabídku ve slovenském jazyce.
Cizojazyčné písemnosti musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého
jazyka, vyjma reklamních materiálů (prospektů).
5) Upozorňuje, že podáním nabídky vyslovuje uchazeč souhlas s tím, že zadavatel
poté, co bude uzavřena kupní smlouva nebo bude zadávací řízení zrušeno, zveřejní
na profilu zadavatele na webové adrese http:/www.softender.cz/mvcr/em4?service=org
Profile/515499/ protokol o otevírání obálek, jehož součástí budou i identifikační údaje
všech uchazečů, kteří podali nabídku a informace o jejich nabídkových cenách.
6) Připouští variantní řešení, každá varianta bude posuzována a hodnocena
samostatně.
7) Požaduje předložit soutěžní vzorky přilby balistické ochranné s balistickým hledím
NIJ III A, Picatinny adaptérů kompatibilních s univerzální boční montáží a chrániče
líce kompatibilní s přilbami balistickým ochrannými s balistickým hledím NIJ III A tak,
jak je popsáno v technické specifikaci,

8) Požaduje předložit doklady (protokoly) vydané autorizovanými zkušebnami nebo
jejich ověřené kopie, kde musí být výslovně uvedeno splnění požadovaných
vlastností a požadovaných parametrů tak, jak je popsáno v technické specifikaci dle
platných NIJ III A dle NIJ Standard 0101.06 a odolnost proti střepinám dle STANAG
2920, ANNEX A, bod A.1, střepina IDENTITY A3/6723/1 (pro V50-min. 500 m/s) a
prohlášení o odolnosti vůči chemikáliím a vybavení ochrannou vrstvou proti
poškrábání a mlžení s uvedením standardů, které tyto úpravy splňují,
9) Uchazečem předložené funkční vzorky chráničů čelisti budou použity při posuzování
vzorků před provedením uživatelských zkoušek k ověření možnosti dodatečné
montáže na nabízený model přilby. K předloženému vzorku je požadováno
předložení dokladu, o dosažené balistické odolnosti dle přílohy č. 3 ZD,
10) Uchazeč předloží prohlášení o tom, že použité balistické šrouby splňují požadavky
balistické odolnosti. Balistickou odolnost použitých šroubů lze prokázat i
materiálovým listem výrobce balisticky odolných šroubů obsahujícím údaj o balistické
odolnosti s odkazem na příslušný standard,
11) Požaduje v nabídce uvést přehled typů komunikačních systémů a chráničů sluchu,
které lze spolu s nabízenou přilbou použít,
12) Požaduje v nabídce uvést přehled v současnosti dodávaných typů NVG vhodných
k použití s nabízenou čelní montáží,
13) Požaduje předložit doklady oprávněného subjektu nebo jejich úředně ověřené kopie,
kterými bude prokázána zdravotní (hygienická) nezávadnost materiálů, přicházejících
do styku s pokožkou tak, jak je popsáno v technické specifikací,
14) Uchazeč se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží
v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se
poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti
u zadavatele za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od
občanského zákoníku a náhrada škody bude zadavatelem poškozenému poskytnuta,
uchazeč takto poskytnutou náhradu zadavateli plně uhradí,
15) Požaduje zajistit bezúplatnou ekologickou likvidaci balistických ochranných přileb dle
přílohy č. 2, čl. VIII odst. /9/ ZD,
16) Uchazeč předloží zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede
subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny
zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom
kalendářním roce. Uchazeč předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od
splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění
smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou
seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje
10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení
seznamu subdodavatelů.
17) Jako součást nabídky se musí předložit ( dle § 68 odst. 3 zákona):
a) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních
třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním
či obdobném poměru u zadavatele.
b) Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnoty přesahuje 10 %
základního kapitálu a nově stanoví, že musí být vyhotoven ve lhůtě pro podání
nabídek.
c) Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního předpisu v souvislosti se zadávanou VZ.

čl. 5.
Posouzení a hodnocení nabídek.
A. Posouzení nabídek
V rámci posouzení nabídek provede hodnotící komise u každé předložené nabídky
praktické posouzení, zda předložené vzorky splňují požadavky zadavatele v rozsahu
dle zadávací dokumentace s výjimkou vlastností a parametrů, dokladovaných
oprávněnými zkušebnami, uchazečem předložené funkční vzorky chráničů čelisti budou
rovněž použity k ověření možnosti dodatečné montáže na nabízený model přilby.
K předloženému vzorku je požadováno předložení dokladu, o dosažené balistické
odolnosti viz příloha č. 3 ZD.
Do dalšího hodnocení nabídek postoupí pouze ti uchazeči, u kterých v rámci
praktického posouzení nebude zjištěno nesplnění požadavků a parametrů dle níže
uvedené tabulky.
parametr
poskytuje požadované krytí hlavy dle ZD
splňuje hmotnostní limit pro velikost M dle ZD
přilba je vybavena čelní montáží dle ZD
přilba je vybavena dvěma bočními montážemi dle
ZD
konstrukční uspořádání umožňuje dodatečnou
montáž chráničů líce bez použití nářadí a zásahu
do konstrukce přilby
požadovaná souprava přilby je kompletní dle
požadavku ZD
vnitřní vybavení je tvořeno sadou polštářků dle
ZD
vnitřní výstelka je vyjímatelná a vyčistitelná
součástí upínacího systému je funkční
adjustačně-fixační upínání
přilba obsahuje čtyřbodový upínací systém
bezpečnostní upínací systém upraven pro
automatické rozepnutí při dosažení nárazové síly
200 +- 50 N
barva skořepiny, vnitřního vybavení a upínacích
systémů je v souladu se ZD.
přilba je vybavena polohovatelným hledím dle ZD
hledí je odnímatelné bez zásahu do konstrukce
přilby a narušení její balistické odolnosti
hledí je kompatibilní s přilbou
rozsah velikostí podle požadavku ZD
hledí včetně úchytného systému splňuje
hmotnostní limit pro velikost M dle ZD
přilba bez hledí a ochrany líce umožňuje použití
plynové masky typu CM6
tvar a plocha hledí chrání horní obličejovou část
hlavy
Přilba s hledím i bez hledí umožňuje použití
komunikačních systémů
přilba s hledím i bez hledí umožňuje použití
chráničů sluchu dle ZD

splnil

nesplnil

důvod

B. Hodnocení nabídek
Hodnoceny budou pouze nabídky, kde hodnotící komise nezjistila nesplnění některého
parametru, či požadavku uvedených v tabulce v bodě A Posouzení nabídek.
Hodnocení bude podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost a
bude provedeno bodovací metodou. Dílčími hodnotícími kriterii je nabídková cena
s vahou 60 % a uživatelské zkoušky s vahou 40 %.
Pro určení bodů za cenu je použit následující vzorec:
Počet bodů = 100 x Hodnota nejvhodnější nabídky
Hodnota nabídky
Pro určení bodů za uživatelské zkoušky je použit následující postup:
Hodnotící komise přidělí jednotlivým vzorkům na základě protokolu
z uživatelských zkoušek body tak, jak je uvedeno v následující tabulce. Pro každý
vzorek hodnotící komise přidělí a sečte body ve všech hodnocených položkách od
všech členů pracovní skupiny. Vzorku (nabídce), který získá nejvyšší počet bodů,
přidělí hodnotící komise 100 bodů a následujícím vzorkům přidělí hodnotící komise
body dle vzorce:
Počet bodů = 100 x počet bodů vzorku
počet bodů nejvhodnějšího vzorku
Počet bodů, které získá nabídka za cenu a za uživatelské zkoušky se
vynásobí jejich procentními vahami a sečtou se. Nejvhodnější nabídka bude nabídka,
která získá nejvyšší počet bodů. Při rovnosti bodů bude nejvhodnější nabídka ta, která
získá z nabídek, které měly shodně nejvyšší počet bodů, nejvíce bodů v dílčím
hodnotícím kritériu uživatelské zkoušky.
Jednotliví členové pracovní skupiny nebudou v rámci provádění uživatelských zkoušek
seznámeni s obsahem nabídek ani s názvy firem či jmény jednotlivých uchazečů.
Kriterium
Hmotnost přilby vel. M

Podkriterium
do 1150 g
1150 - 1250 g
1250 - 1350 g
1350 - 1500 g

1
60

2

3

4

45
15

Funkčnost boční montáže
Funkčnost montáže chrániče líce

20
20

15
15

5
5

6
2
2

Funkčnost chrániče líce
Funkčnost vnitřní výstelky

40
60

30
45

10
15

4
6

Funkčnost adjustačně - fixačního vybavení

60

45

15

6

Funkčnost a stabilita čtyřbodového upínacího systému

60
20

45
15

15
5

6
2

40
40

30
30

10
10

4
4

60

45

15

6

20

15

5

2

Ovládání upínacího systému jednou rukou i v rukavici

Hledí

funkčnost ovládání a polohování
míra poskytnutí ochrany obličeje při
hledí ve spodní poloze
funkčnost a spolehlivost

přilba s hledím i bez hledí
umožňuje použití sluchátek
dle ZD
konstrukce návleků je kompatibilní s přilbou

pozn.

vyváženost přilby samotné a s příslušenstvím

40

30

10

4

možnost seřízení rozsahu požadovaných velikostí

20

15

5

2

přilba bez hledí a ochrany
líce umožňuje použití OM
dle ZD

40

30

10

4

funkčnost a spolehlivost

celkem

Uživatelské zkoušky
K provedení uživatelských zkoušek jmenuje vedoucí odboru správy majetku PP ČR
(dále jen „V/OSM PP“) pracovní skupinu, ve které budou na základě návrhu příslušných
služebních funkcionářů jmenováni členové z řad příslušníků PČR, znalých problematiky
balistických ochranných prostředků a jejich užívání.
Zadavatel z důvodu bezpečnosti a anonymity hodnocení nepřipouští účast zástupců
jednotlivých uchazečů při provádění uživatelských zkoušek.
Uživatelské zkoušky budou organizačně provedeny na předložených vzorcích dle
interní metodiky (příloha Pokynu V/ OSM PP) v oblastech vizuální kontroly provedení
přilby a složitosti manipulace, ověřování komfortu a pohodlnosti nošení přilby,
funkčnosti jednotlivých součástí, stability v ochranné poloze při chůzi, běhu, ve stoje a
dalších činnostech obvyklých při výkonu služby zásahové jednotky- dle kriterií ve výše
uvedené tabulce.
Posuzují se výsledky odzkoušení vzorků jednotlivých uchazečů z hlediska užitných
vlastností. Každý z členů pracovní skupiny subjektivně posoudí míru splnění
jednotlivých hodnocených kriterií v rozsahu stupně 1 až 4, kde:
ve stupni 1: „Vzorek vyhovuje požadavkům“ (hodnocení nejlepší, bude
v hodnocení nabídek přidělen nejvyšší počet bodů – 100%)
ve stupni 2: „Vzorek poskytuje omezený komfort, funkčně splňuje“ (hodnocení
horší, bude v hodnocení nabídek přidělen nižší počet bodů než ve stupni 1, tj. 75 %)
ve stupni 3: „Vzorek vyhovuje komfortem, omezení funkčnosti“ (hodnocení horší,
bude v hodnocení nabídek přidělen nižší počet bodů než ve stupni 2, tj. 25%)
ve stupni 4: „Vzorek poskytuje omezený komfort i funkčnost“ (hodnocení horší,
bude v hodnocení nabídek přidělen nižší počet bodů než ve stupni 3, tj. 10%)
Jednotliví členové pracovní skupiny své posouzení vyznačí v připraveném
formuláři pro členy pracovní skupiny, kde nejsou uvedeny počty bodů pro jednotlivé
stupně a kritéria a přidělení stupňů 2 až 4 podrobně odůvodní.
čl. 6
Schválení zadávacích podmínek
Zadávací podmínky byly schváleny dne .............................2014.

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

Příloha č. 1 k č.j.: PPR-8067- 28/ČJ- 2014-990640
Počet listů: 3
Adresy jednotlivých veřejných zadavatelů KŘ policie
/1/ Uchazeč se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o
termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím
odpovědného pracovníka veřejného zadavatele - jednotlivých Krajských ředitelství
policie:
KŘ policie hlavního města Prahy
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Kongresová 2, Nusle , PSČ 140 21, Praha 4
IČ 75151472
DIČ CZ 75151472
Fakturační adresa:Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy,OSM Bartolomějská 7, 110 00
Praha 1
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu:3509881/0710
Kontaktní osoba:
p. Milena Jančárková, tel: 974823432
Místo plnění:
Sklad KŘP hl.m. Prahy, Nad Šeberákem 561, Praha 4-Kunratice
V roce 2014
Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A
62 kusů.
KŘ policie Plzeňského kraje
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP
IČ 75151529
DIČ CZ 75151529
Bankovní spojení: ČNB Plzeň
Číslo účtu:8246881/0710
Kontaktní osoba:
Zdeněk Nauš, tel: 974324860, mob. 724589913
Místo plnění:
Sklad KŘP Plzeňského kraje, Tovární 120, Kozolupy
V roce 2014
Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A
40 kusů.
KŘ policie Ústeckého kraje
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
IČ 75151537
DIČ CZ 75151537
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu:1546881/0710
Kontaktní osoba:
Hana Toflová, tel: 974423510
Místo plnění:
Sklad KŘP Ústeckého kraje, Petrovická 172, Ústí nad Labem-Božtětice, přebírající
p.Zemancová

V roce 2014
Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A

40 kusů.

KŘ policie Královéhradeckého kraje
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Urlichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP
IČ 75151545
DIČ CZ 75151545
Bankovní spojení: ČNB pobočka Hradec Králové
Číslo účtu:23235-881/070
Kontaktní osoba:
Romana Holmanová, tel: 974522580
Místo plnění:
Sklad KŘP Královéhradeckého kraje, 549 06 Bohuslavice n/Metují,
Jaromír Novotný, tel: 974534889
V roce 2014
Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A
4 kusy.
KŘ policie kraje Vysočina
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP
IČ 72052147
DIČ CZ 72052147
Bankovní spojení: ČNB Brno
Číslo účtu:27033881/0710
Kontaktní osoba:
Martin Matoušek, tel: 974261597
Místo plnění:
Sklad KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
V roce 2014
24 kusů.
Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A
KŘ policie Jihomoravského kraje
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Kounicova 24, 611 32 Brno, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP
IČ 75151499
DIČ CZ 75151499
Bankovní spojení: ČNB Brno
Číslo účtu:135034881/0710
Kontaktní osoba:
Zdeněk Jakoubek, tel: 974622020
Místo plnění:
Sklad KŘP Jihomoravského kraje, Pražákova 54, 619 00 Brno, Lada Břoušková tel:
974628151
V roce 2014
Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A
42 kusů.
KŘ policie Moravskoslezského kraje
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
ul. 30. dubna 24, 728 99 Ostrava, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP
IČ 75151502

DIČ CZ 75151502
Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava
Číslo účtu:28933881/0710
Kontaktní osoba:
p. Petr Rusňák 974721634
Místo plnění:
Sklad KŘP Moravskoslezského kraje, pracoviště Frýdek Místek, ul.Frýdlantská , Frýdek
Místek
Vedoucí p.Kaniok tel:974729520, mob.:733326539, p.Kohutová tel.:974729630
V roce 2014
Celkem přilba balistická ochranná s balistickým hledím NIJ III A
39 kusů.

Příloha č. 3 k č.j.: PPR-8067-28/ČJ- 2014-990640
Počet listů:10
Technická specifikace
1. NÁZEV MAJETKU
Přilba ochranná balistická NIJ III A s balistickým hledím NIJ III A pro ZJ.
2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO
Nomenklatura dosud zavedeného obdobného majetku dle velikostí:
120300822161 Přilba balistická s balistickým hledím M ( do 55)
120300822162 Přilba balistická s balistickým hledím L ( 56 - 60)
120300822163 Přilba balistická s balistickým hledím XL ( nad 60)

NIJ IIIA
NIJ IIIA
NIJ IIIA

Majetek je v soutěži nově pořizován - nomenklaturní číslo bude přiděleno
3. OZNAČENÍ KÓDU CPV
•

CPV 35813000-6 (vojenské přilby)

4. TECHNICKÝ POPIS
Přilba ochranná balistická NIJ IIIA s balistickým hledím, je osobním ochranným
prostředkem určeným k ochraně hlavy proti balistickým hrozbám, účinkům střel a
střepin, nárazům, účinkům výbuchu a dalším mechanickým zásahům. Skořepina přilby
balistické musí poskytovat plné krytí hlavy (překrytí uší). Přilba musí splňovat podmínky
pro ochranu hlavy uživatele v souladu se stanovenými podmínkami pro bezpečné
užívání minimálně v rozsahu požadované třídy balistické odolnosti. Přilba je opatřena
odnímatelným balistickým hledím, univerzální čelní montáží a dvěma bočními
montážemi (L/P). K přilbě musí existovat možnost dokoupení balistické ochrany líce.
Tato ochrana líce však nebude zadavatelem v této zakázce pořizována.
Přilba balistická v pořizovaném provedení není v PČR dosud zavedena a počty se
v rámci úpravy systemizace pořizují jako lehká verze ochranného prostředku, obměňují
stávající provedení balistických přileb po skončení životnosti, zajišťují jednotné
provedení tohoto ochranného prostředku u všech zásahových jednotek.
Přilba balistická musí splňovat požadavky na balistickou odolnost, stanovené normou
NIJ 0106.01, oddíl 4.7 „Ballistic Penetration“, při testování v souladu s oddílem 5.2
„Ballistic Penetration Test“ proti hrozbám stanoveným normou NIJ 0101.06, oddílem 2.3
„Typ IIIA“ pro nové a nenošené ochranné prostředky.
Zadavatel připouští ověření odolnosti přilby ochranné balistické - třídy NIJ IIIA dle
standardu NIJ 0106.01=) provedení zkoušek postupem ve shodě s uvedenou normou
pro třídu NIJ II, střelivem specifikovaným pro NIJ IIIA v normě Standard NIJ 0101.04.,
nebo pozdější.
Přilba balistická musí dále splňovat požadavky na protistřepinovou odolnost minimálně
V50=min 650 m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 (V50=min 650 m/s,
1.1g /17gr./ FSP)
Balistické hledí musí splňovat požadavky na protistřepinovou odolnost minimálně
V50=min 245 m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 (V50=min 245 m/s,
1.1g /17gr./ FSP)

Přilba:
o Přilba ochranná balistická splňující ostatní parametry TS, do hmotnosti 1,50 kg
při vel. M. Hmotnost včetně vnitřní výstelky a upínacího systému. (s boční a čelní
montáží)
o Konstrukce přilby umožňující montáž doplňků. Součástí přilby musí být
univerzální čelní montáž a oboustranná boční montáž.
o Přilba se skládá ze skořepiny, vnitřního vybavení a čtyřbodového úchytného
systému.
o Přilba (s hledím i bez hledí) musí umožňovat použití komunikačních systémů a
chráničů sluchu s dynamickou ochranou sluchu Peltor ComTac XP Headset.
(V nabídce uchazeč uvede přehled typů komunikačních systémů a chráničů
sluchu, které lze spolu s nabízenou přilbou použít).
o Přilba musí být vybavena opticky přesným polohovatelným hledím, odolným vůči
chemikáliím, s povrchovou ochranou proti poškrábání a proti mlžení.
o Konstrukce přilby pro použití samostatně bez hledí i s balistickým hledím
v různých polohách musí poskytnout dostatečnou vyváženost, umožňující i
dlouhodobé pohodlné nošení. (zvýšený důraz např. na řešení nežádoucího
zatížení krční páteře)
o Balistická přilba bez hledí a ochrany líce musí umožnit použití plynové masky
typu CM6 při obvyklých činnostech ZJ.
o Po skořepině přilby je požadováno splnění parametrů uvedených v oddíle
„Technický popis“ této specifikace, zejména pak splnění požadavků dle NIJ
0106.01 a 0101.06 (příp. připuštěné náhradní ověření třídy NIJ IIIA) a V50 dle
STANAG 2920.
o Skořepina je základní část přilby, barva je požadována černá matová, povrch
trvanlivý a odolný proti mechanickému poškození.
o Skořepina musí splňovat požadavky předepsané balistické ochrany a zajišťovat
optimální ochranu hlavy dle zadání, nesmí bránit v pohybu a zásadně ovlivňovat
vidění nositele. Je v ní upevněno vnitřní vybavení a upínací (úchytný) systém.
o Velikost skořepiny pro požadovaný obvod hlavy musí být kompatibilní
s balistickým hledím (funkčnost).
o K upevnění volitelného příslušenství musí být přilba balistická vybavena
univerzální čelní montáží (upevňovacím prvkem). Univerzální čelní montáž musí
umožňovat montáž NVG. Uchazeč uvede přehled v současnosti dodávaných
typů NVG vhodných k použití s nabízenou čelní montáží.
o Přilba musí být vybavena oboustrannou boční montáží - 2 kusy plných bočních
railů - jedním na každé straně skořepiny. Raily slouží jako upevňovací prvek pro
další příslušenství. Požadována je nízká hmotnost a barva shodná s barevným
provedením skořepiny. V případě montáže railů šroubovým spojem musí být
použity ke spojení balisticky odolné nízkoprofilové šrouby požadované odolnosti
viz dále.
Upínací systém a vnitřní vybavení přilby:
o Vnitřní výstelka (protinárazová vrstva, vystýlka) musí zajistit tlumení nárazů
vedených na přilbu a to i v situacích s použitím montáže noktovizoru, hledí,

případně dalšího příslušenství. Protinárazová vrstva musí zabezpečit pohlcování
energie při zásahu. Konstrukce výstelky musí zajišťovat volnou cirkulaci vzduchu
a zajišťovat tak přijatelnou teplotu v přilbě. Vnitřní protinárazová vrstva tvořena
sadou polštářků uchycených s dostatečnou pevností k přilbě suchým zipem
(velcro). Polštářky musí pevně přiléhat, musí být odnímatelné a odolné
při opakované údržbě. Požadovaná je funkčnost protinárazové vrstvy v rozsahu
obvyklých teplot dosažitelných za podmínek činnosti ZJ.
o Vnitřní vybavení přilby musí být konstrukčně řešeno tak, aby jeho části
přicházející do kontaktu s hlavou uživatele neomezovaly komfort nošení přilby.
o Součástí upínacího systému je požadováno adjustačně-fixační upínání, které
zabezpečí vysoký komfort nošení a nastavení a přizpůsobení velikosti dle
obvodu a tvaru hlavy uživatele pomocí seřizovacího kolečka na zátylku
(připuštěno obdobné řešení). Mechanismus upínání musí zabezpečit
přizpůsobení se tvaru hlavy uživatele bez nutnosti sejmutí přilby z hlavy.
Požadováno je řešení s měkkým polstrováním, poskytujícím odpovídající komfort
nošení. Konstrukce upínacího systému musí umožňovat, případně, nesmí bránit
integraci komunikačního systému.
o Kompletní vnitřní systém přilby musí umožnit pohodlné nasazení přilby a úpravu
na velikost hlavy dle potřeby uživatele při jakékoli činnost jednou rukou i v
rukavicích. Všechny použité polštářky musí být vyjímatelné a vyčistitelné. Vnitřní
výstelka musí být uzpůsobena pro zajištění odvodu potu a zajišťovat možnost
pohodlného dlouhodobého nošení. Vnitřní výstelka je požadována v černé (šedé)
barvě.
o Čtyřbodový upínací systém musí být snadno přizpůsobitelný hlavě uživatele.
Nastavení musí být možné i při nasazené přilbě na hlavě uživatele. Konstrukce
upínacího systému musí být provedena tak, aby bylo zabráněno samouvolňování
popruhů. Upínací systém musí být opatřen řemínkem nebo podbradníkem pro
lepší stabilitu a podložkou na zátylku pro větší pohodlí uživatele. Pro připevnění
čtyřbodového upínacího systému k přilbě pomocí nízkoprofilových balistických
šroubů musí šrouby splňovat požadavky normy US ACH 9 mm FMJ (US ACH
AR/PD 10-02) (také STANAG 2920 A3/6723/1) případně jiný obdobný standard.
Při správné funkci podbradníku musí být zajištěno dostatečně pevné a stabilní
zapnutí přilby s odpovídajícím pohodlím při nošení. (profesionální zpracování,
nepřekáží, netlačí, neuvolňuje se při pohybu). Připuštěno obdobné řešení
zabezpečující požadovanou funkci. Zapínání je formou bezpečnostní pojistky
(rychlopřezky). Bezpečnostní upínací systém musí být upraven pro automatické
rozepnutí při dosažení nárazové síly 200±50N tak, aby chránil před druhotným
poraněním, způsobeným kinetickou energií.
o Barva je požadována černá matová, s trvanlivým povrchem odolným proti
mechanickému poškození.
Polohovatelné hledí
o Požadováno je opticky přesné polohovatelné hledí poskytující uživateli
balistickou ochranu dle STANAG 2920 min. 245 m/s, 1,1 g (17 gr) FSP,
případně obdobnou ochranu dle jiných standardů.
o Hledí nesmí omezovat uživatele při pohybu, musí umožňovat plnou vizuální
kontrolu a periferní vidění, nesmí omezovat jeho výhled. Tvar a plocha musí
chránit horní obličejovou část hlavy. Optické vlastnosti hledí musí vyhovovat

požadavkům normy ANSI Z87.1-2010, případně vykazovat obdobné či lepší
optické vlastnosti dle jiných standardů.
o Požadováno je hledí odolné vůči chemikáliím, vybavené vrstvou proti poškrabání
a proti mlžení.
o Požadované polohování hledí je ve třech polohách: 1) zvednuté (otevřené), 2)
mírně otevřené (zajišťující odvětrání) a 3) v uzavřené poloze (s plnou ochranou
při služební činnosti). Polohování jednou rukou.
o Tvar i provedení hledí musí umožňovat rychlé upevnění i sejmutí hledí bez
použití nářadí nebo nutnosti sundat přilbu. Možnost použít obě ruce.
o K přilbě je hledí upevněno pomocí univerzální čelní montáže. Připuštěno
obdobné řešení zabezpečující požadovanou funkci.
o Konstrukce přilby pro použití samostatně bez hledí i s balistickým hledím
v různých polohách musí poskytnout dostatečnou vyváženost, umožňující i
dlouhodobé pohodlné nošení. (důraz např. na řešení nežádoucího zatížení krční
páteře).
o Úchytný systém hledí musí mít barvu skořepiny (černou mat.)
Univerzální čelní montáž:
o Pro připevnění příslušenství musí být přilba balistická vybavena univerzální čelní
montáží (upevňovacím prvkem) v barvě skořepiny. Montáž musí umožnit
připevnění přístroje pro noční vidění (NVG) případně dalších přídavných
komponentů (např. hledí). Uchycení montáže musí být dostatečně pevné a
stabilní i při plně osazené montáži (s příslušenstvím). Dostatečně stabilní a
odolné musí být i místo uchycení „neseného“ příslušenství. V případě konstrukce
montáže šroubovým spojem musí být použity ke spojení balisticky odolné
nízkoprofilové šrouby. ((splňující požadavky např. US ACH 9mm FMJ (US ACH
AR/PD 10-02 střelivem 9mm 124 gr. FMJ nebo STANAG 2920 A3/6723/1
případně jiný obdobný standard)).
Boční montáž:
o Boční montáže (plné boční raily) na obou stranách přilby (skořepiny) musí
umožnit upevnění příslušenství, např. svítilny, kamery apod. Požadovány jsou
standardní rozměry, rail na příslušenství musí splňovat specifikace stanovené
normou STANAG 4694 /MIL-STD 1913/. Spojení railů s příslušenstvím /včetně
adapterů/ musí zajistit dostatečnou pevnost při prováděných služebních
činnostech. Montáž nesmí nepřiměřeně ovlivňovat ovladatelnost přilby.
Doplňky:
o Přilbu vybavit třemi snímatelnými návleky kompatibilními s výbavou přilby, jeden
v barvě černé, druhý bílý a třetí maskovací (kamufláž Multicam). Návleky vybavit
elastickou stahovací šňůrkou a stuhovými uzávěry, umožňujícími těsné uchycení
povlaku na přilbu. (obdobné řešení) V zadní části návleku (v ose přilby, nad
spodní hranou /okrajem/) je požadováno umístění plochy VELCRO o velikosti
6x6 cm pro umístění označení ZJ.
o Transportní obal přilby v černé barvě musí být vybaven stahovacím uzávěrem a
poutkem pro případné zavěšení a opatřen štítkem s prostorem pro jméno
uživatele.

o Soupravu přilby doplnit náhradní sadou polštářků, barva černá (šedá).
Podmínka kompletovatelnosti s později pořizovaným příslušenstvím:
Konstrukční uspořádání přilby balistické musí umožňovat dodatečnou montáž chráničů
čelisti /líce/ (bez použití nářadí a nutnosti dodatečného zásahu do konstrukce přilby)
zajišťujících požadavky zvýšené ochrany. Požadována je kompatibilita s pořizovanými
částmi soupravy balistické přilby. Uchazeč předloží funkční vzorky chrániče čelisti
k ověření možnosti jeho dodatečné montáže na nabízený model přilby a k ověření jeho
funkčnosti a kompatibility s přilbou. K předloženému vzorku je požadováno předložení
dokladu, o dosažené balistické odolnosti. Požadovaná balistická odolnost je minimálně
ve třídě odolnosti, jakou poskytuje hledí v soupravě. Uchazeč spolu se vzorkem přilby
předloží také 2 ks adapterů kompatibilních s univerzální boční montáží =) picatinny
adapter pro ověření funkčnosti a spolehlivosti boční montáže s příslušenstvím.
Přilba musí být na rubové straně zřetelně označena, pro jaké druhy ochrany je
konstruována “proti střelám“ a “proti střepinám“, např. symbolem “palné zbraně“ nebo
“výbuchu“.
Hmotnost přilby balistické u velikosti „M“ maximálně do 1,50 kg. (při velikosti přilby M
odpovídající obvodu hlavy nejméně v rozsahu 560-570mm) Hmotnost hledí
kompatibilního s přilbou velikosti M včetně systému úchytu maximálně do 0,4 kg.
Předložený vzorek s vyšší hmotností přilby nebo hledí bude hodnocen jako
nevyhovující.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce předložil poměrovou tabulku velikostí přilby
balistické. U nabízené balistické přilby zadavatel požaduje dodávky velikostního
sortimentu pro obvod hlavy v rozsahu nejméně od 540 až 640mm.
Přilba musí být označena typovým štítkem s těmito základními údaji:
o druh, typ balistické přilby
o třída balistické odolnosti ochranného prostředku podle NIJ a V50 dle STANAG
2920,
o velikost,
o výrobní číslo přilby balistické, viz vysvětlivka níže,
o rok výroby a doba poskytované záruky balistické odolnosti,
o měsíc a rok do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR,
o název a adresa výrobce přilby balistické, (ne dodavatele)
o hmotnost přilby balistické bez hledí (bez transportního obalu),
o symboly k údržbě a ošetřování,
o prostor pro jméno uživatele.
Vysvětlivka pro výrobní číslo:
Výrobní číslo je 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru MMRR, na šestém
místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok
do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo
dodavatele.
Příklad: N0814Z0824000124
124, resp. 000124.

- nákup v srpnu 2014, životnost do srpna 2024, číslo

Typový štítek (etiketa) musí být stálobarevný, čitelný a neodstranitelný za běžných
podmínek užívání po celou dobu životnosti přilby.

Nejedná se o konkrétní značku výrobku, ale obecně o přilbu balistickou ochrannou
s balistickým hledím, která musí splňovat technické, užitné a ostatní parametry a
vlastnosti uvedené v této technické specifikaci.
4.TECHNICKÉ PODMÍNKY
Platným certifikátem a protokolem o zkoušce provedené akreditovanou zkušebnou
(laboratoří) uchazeč prokáže, že přilba balistická splňuje požadavky na balistickou
odolnost, stanovené normou NIJ 0106.01, oddíl 4.7 „Ballistic Penetration“, při testování
v souladu s oddílem 5.2 „Ballistic Penetration Test“ proti hrozbám stanoveným normou
NIJ 0101.06, oddílem 2.3 „Typ IIIA“ pro nové a nenošené ochranné prostředky.
Zadavatel připouští ověření odolnosti přilby ochranné balistické - třídy NIJ IIIA
akreditovanou zkušebnou (laboratoří) rovněž dle standardu NIJ 0106.01=) při provedení
zkoušek postupem ve shodě s uvedenou normou pro třídu NIJ II, střelivem
specifikovaným pro ověřování odolnosti NIJ IIIA v normě Standard NIJ 0101.04., nebo
pozdější.
Platným certifikátem a protokolem o zkoušce provedené oprávněnou zkušebnou
(laboratoří) uchazeč prokáže, že přilba balistická splňuje požadavky na protistřepinovou
odolnost minimálně V50=min 650 m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920
(V50=min 650 m/s, 1.1g /17gr./ FSP)
Platným certifikátem a protokolem o zkoušce provedené oprávněnou zkušebnou
(laboratoří) uchazeč prokáže, že příslušenství přilby - ochrana líce, splňuje požadavky
na protistřepinovou odolnost minimálně V50=min 245 m/s při testování v souladu
s normou STANAG 2920 (V50=min 245 m/s, 1.1g /17gr./ FSP)
Platným certifikátem a protokolem o zkoušce provedené oprávněnou zkušebnou
(laboratoří) uchazeč prokáže, že balistické hledí splňuje požadavky na protistřepinovou
odolnost minimálně V50=min 245 m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920
(V50=min 245 m/s, 1.1g /17gr./ FSP)
V případě, že u balistické přilby je šroubový spoj mezi skořepinou, čtyřbodovým
upínacím systémem, boční montáží a univerzální čelní montáží proveden balisticky
odolnými nízkoprofilovými šrouby, plní balistické šrouby požadavky např. US ACH 9
mm FMJ (US ACH AR/PD 10-02 střelivem 9mm 124 gr. FMJ nebo STANAG 2920
A3/6723/1 případně jiného obdobného standardu)). Uchazeč předloží prohlášení o tom,
že použité balistické šrouby splňují požadavky balistické odolnosti. Balistickou odolnost
použitých šroubů lze prokázat i materiálovým listem výrobce balisticky odolných šroubů
obsahujícím údaj o balistické odolnosti s odkazem na příslušný standard.
Platným certifikátem
a protokolem o zkoušce provedené k tomu oprávněnou
zkušebnou (laboratoří) uchazeč prokáže, že použité balisticky odolné hledí splňuje
požadavky normy ANSI Z87.1-2010, případně dosahuje obdobných či lepších
parametrů dle jiných standardů ověřovaných akreditovanými zkušebnami.
Uchazeč předloží prohlášení o tom, že dodávané hledí je odolné vůči chemikáliím a je
vybavené ochrannou vrstvou proti poškrábání a mlžení s uvedením standardů, které
tyto úpravy splňují.
Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou, musí
být hygienicky /zdravotně/ nezávadné. Hygienickou nezávadnost požadujeme doložit
zkušebním protokolem akreditované zkušebny (laboratoře). Požadováno je
jednoznačné prohlášení oprávněné zkušebny, potvrzující, že materiál přicházející
do přímého styku s pokožkou je zdravotně nezávadný. V rámci testování a

zkoušení v ČR rozsah dílčích zkoušek nepřesahuje požadavky dle metodiky AHEM
3/2000.
*) AHEM = Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica - vydáno MZdr ČR,, č.
3/2000 obsahuje „Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které
přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně
sliznic“.
Všechny vyžádané písemné podklady, certifikáty, protokoly je požadováno předložit
v originálu nebo v dalším výtisku s platností originálu v českém nebo slovenském
jazyce nebo v cizojazyčném originálu včetně úředně ověřeného překladu do češtiny
(slovenštiny). Vzhledem k jednoznačnému požadavku na doklady vystavené od
akreditované nebo jinak oprávněné zkušebny, zadavatel požaduje i doklad /neověřenou
kopii dokladu/ o akreditaci zkušebny (oprávnění zkušebny), která provedla příslušné
zkoušky a to v českém nebo slovenském jazyce nebo v jiném jazyku včetně jeho
úředně ověřeného překladu do češtiny (slovenštiny).
Zadavatel požaduje, aby vystavené protokoly, certifikáty byly platné a obsahem a
závěrem odpovídaly zkoušení /testování/ stejného předmětu, který uchazeč předkládá
v nabídce.
Za účelem posouzení, zda předložené vzorky splňují požadavky zadavatele v rozsahu dle ZD a
provedení uživatelských zkoušek, každý uchazeč poskytne bezúplatně šest vzorků úplných
souprav přileb balistických s balistickým hledím, včetně návodu k použití v českém jazyce, z
toho 3 ks ve velikosti M a 3 ks ve velikosti L. Uchazeč předloží k provedení uživatelských
zkoušek 2 ks Picatinny adapterů kompatibilních s univerzální boční montáží. Dále uchazeč
předloží 1 ks (spr) chrániče líce kompatibilní s přilbou velikosti M a 1ks (spr) chrániče líce
kompatibilní s přilbou velikosti L.
Vzorky typovým štítkem neoznačovat. Typový štítek dodat samostatně.

Uchazečem předložené funkční vzorky chráničů čelisti budou použity před provedením
uživatelských zkoušek k ověření možnosti dodatečné montáže na nabízený model
přilby. K předloženému vzorku je požadováno předložení dokladu o dosažené balistické
odolnosti viz výše.
Uchazeč bere na vědomí, že při uživatelských zkouškách budou přilby balistické
s balistickým hledím zkoušeny v rozsahu požadavků technické specifikace a
uživatelských zkoušek a může dojít k jejich poškození. V tomto případě uchazeči
nebude poskytnuta žádná náhrada finanční ani materiálová.
5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
Ekologická likvidace:
Po skončení životnosti přileb ochranných balistických NIJ IIIA s bal. hledím (ZJ), tj. po
uplynutí 10 let od převzetí dodávky, zavazuje se vítězný uchazeč k bezúplatné
ekologické likvidaci jím dodaných přileb ochranných balistických s balistickým hledím
/ochranou líce/ (až do výše celého dodaného množství). Bezúplatnou ekologickou
likvidaci se zavazuje provést na výzvu odběratele k převzetí dodaných přileb
ochranných balistických s balistickým hledím /ochranou líce/ z místa plnění. O převzetí
přileb ochranných balistických s balistickým hledím /ochrnou líce/ k ekologické likvidaci
je povinen vyhotovit písemné potvrzení.
Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám
vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se uchazeč
o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat odběratele a plnění

podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně
zajistit u jiné organizace.
Dále v nabídce uchazeč vyplní tabulku jednotkových cen. Tabulka jednotkových cen
nebude předmětem hodnocení, bude však po dobu trvání smlouvy závazná pro
stanovení cen jednotlivých dodávek.
Název položky

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč s DPH

Přilba balistická ochranná
(NIJ IIIA)-skořepina
Hledí balistické ochranné
(STANAG) s úchytným
systémem
Sada vnitřních polštářků
(vystýlka)
Adjustačně-fixační upínání
Čtyřbodový upínací systém
Univerzální čelní montáž
kompl.
Boční raily (pár) komplet.
Picatinny adapter pro boční
montáž
Sada návleků (3)
6. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI
Za účelem dosažení prokazatelné jednotnosti posuzovaných zkušebních vzorků a přileb
balistických s balistickým hledím, které budou předmětem plnění dodávek, bude 1 kus
úplné soupravy balistické přilby s balistickým hledím a chráničem líce velikosti L,
použitý v uživatelských zkouškách ponechán bezplatně pro potřeby OSM PP jako
referenční vzorek. Barva, provedení, materiál a kvalita dodaného referenčního vzorku
budou pro vybraného uchazeče závazné, vybraný uchazeč bude povinen zajistit
dodávky předmětu plnění ve stejné kvalitě a provedení po celou dobu trvání kupní
smlouvy.
Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena:
a) Při přejímce v místě dodání (plnění), kdy bude kupující provádět vizuální kontrolu
úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, kontrolu úplnosti požadovaného
označení, dodaného velikostního sortimentu dle kupní smlouvy.
b) Pověřený zástupce odběratele (OSM PP) může rozhodnout o provedení
namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných balistických ochranných
přileb s balistickým hledím (ochranou líce).
Namátková kontrolní zkouška balistické odolnosti se v tomto případě provede na
namátkou vybraném vzorku balistické ochranné přilby s balistickým hledím, případně s
ochranou líce z realizované dodávky. K provádění kontroly balistické odolnosti se
odebere při dodávce do 200 ks balistických ochranných přileb s balistickým hledím
včetně 1 ks, z každých dalších, i započatých 200 ks další 1 ks.

Namátkové ověření balistické odolnosti přilby ochranné balistické dle normy NIJ
0106.01, oddíl 4.7 „Ballistic Penetration“, při testování v souladu s oddílem 5.2 „Ballistic
Penetration Test“ proti hrozbám stanoveným normou NIJ 0101.06, oddílem 2.3 „Typ
IIIA“ pro nové a nenošené ochranné prostředky.
Nebo: ověření odolnosti přilby ochranné balistické - třídy NIJ IIIA akreditovanou
zkušebnou (laboratoří) rovněž dle standardu NIJ 0106.01=) při provedení zkoušek
postupem ve shodě s uvedenou normou pro třídu NIJ II, střelivem specifikovaným pro
ověřování odolnosti NIJ IIIA v normě Standard NIJ 0101.04., nebo pozdější.
Namátkové ověření balistické odolnosti přilby ochranné balistické na protistřepinovou
odolnost minimálně V50=min 650 m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920
(V50=min 650 m/s, 1.1g /17gr./ FSP).
Namátkové ověření balistické odolnosti balistického hledí na protistřepinovou
odolnost minimálně V50=min 245 m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920
(V50=min 245 m/s, 1.1g /17gr./ FSP).
Namátkové ověření balistické odolnosti ochrany líce na protistřepinovou odolnost
minimálně V50=min 245 m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 (V50=min
245 m/s, 1.1g /17gr./ FSP).
Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího
výsledku jde finančně k tíži dodavatele, v případě výsledku vyhovujícího k tíži
odběratele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované
zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou
odolnost ve shodě s výše uvedenými standardy.
Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM PP z celé dodávky
dvojnásobný počet vzorků (1 ks výrobního čísla co nejbližšího původnímu zkoušenému
vzorku a 1 ks nahodilý výběr z celé dodávky). Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení
u kteréhokoliv vzorku ze dvou předložených, považuje se celá dodávka za nevyhovující
a bude vrácena dodavateli.
Vrácení dodávky:
V případě, že odběratel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající
provést náhradní plnění v termínu do 75 dnů od vrácení dodavky. V rámci náhradního
plnění budou dodány přilby balistické ochranné s balistickým hledím nové, splňující
všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku.
7. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
Zadavatel připouští možnost podání variantních nabídek. Každá variantní nabídka bude
posuzována a hodnocena samostatně.
Za účelem dosažení prokazatelné jednotnosti posuzovaných zkušebních vzorků a přileb
balistických s balistickým hledím, které budou předmětem plnění dodávek, bude 1 kus
úplné soupravy balistické přilby s balistickým hledím a chráničem líce velikosti L,
použitý v uživatelských zkouškách ponechán bezplatně pro potřeby zadavatele (OSM
PP) jako referenční vzorek. Barva, provedení, materiál a kvalita dodaného referenčního
vzorku budou pro vybraného uchazeče závazné, vybraný uchazeč bude povinen zajistit
dodávky předmětu plnění ve stejné kvalitě a provedení po celou dobu trvání kupní
smlouvy.

8. ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK
Rozdělovník a velikostní sortiment:
Ochranný
prostředek

Přilba ochranná
balistická NIJ IIIA
(ZJ)
velikost
S
(…….)
velikost
M
(…….)
velikost
L
(…….)
Velikost
XL
(…….)

Poče
t
celke
m
r.
2014

KŘ
P
hl.
m.P
hy

KŘ
P
Plk

KŘ
P
Uk

KŘ
P
Khk

KŘ
P
kV

251

62

40

40

4

24

KŘ
KŘ
P
P
Jmk Msk

42

39

Velikostní sortiment bude upřesněn před podpisem kupní smlouvy na základě údajů
poměrové tabulky velikostí předložené v nabídce.
Přejímka se uskuteční v místě dodání. Zboží bude dodáno jednotlivým krajským
ředitelstvím policie v počtech a velikostech dle rozdělovníku do místa, které bude pro
rok 2014 vyspecifikováno v kupní smlouvě s prodávajícím, pro rok 2015 a 2016 dodatky
ke kupní smlouvě.
V případě úpravy systemizace a realizace části dodávky balistických ochranných přileb
a balistických hledí pro SLZ PP se přejímka uskuteční v místě dodání. Zboží bude
dodáno Správě logistického zabezpečení PP ČR, skladové skupině Zbraslav, kontaktní
osoba Bc. Jiří Hrdina, tel. 974 842 286, 287.
Požadované termíny dodávek nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy nebo jejího
dodatku.
9. DALŠÍ POŽADAVKY
Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy a jejich dodatků
bude přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:
"Přilba ochranná balistická NIJ III A s bal. hledím (ZJ)" a velikost např. M, …, U
(univerzální)
Za tímto názvem je připuštěno další bližší označení dle dodavatele. Velikost přilby
balistické může být: univerzální nebo: např. „S“, „M“, „L“, „XL“...

Příloha č. 4 k č.j.: PPR-8067-28/ČJ- 2014-990640
Počet listů: 2
Krycí list nabídky k veřejné zakázce „Přilby balistické ochranné s balistickým
hledím NIJ III A a náhradní díly pro ZJ P ČR“
KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka
Veřejná zakázka zadaná dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách
Název:

„Přilby balistické ochranné s balistickým hledím NIJ III A a náhradní
díly pro ZJ P ČR“
Základní identifikační údaje

Zástupce zadavatele
Název:

IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:

Odbor veřejných zakázek PP ČR
Pelléova 21, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160
41
00007064
CZ00007064
Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Josef Vorlíček
974 835 639/ 974 835 655

E-mail:

pp.ovz@pcr.cz

Sídlo:

Uchazeč
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
Nabídková cena VZ v Kč
Cena bez DPH:
Samostatně DPH:

Cena vč. DPH:

Podpis oprávněné osoby

........................................

razítko

Titul, jméno, příjmení
Funkce

Zapsán v …….…….. rejstříku vedeném ……..….. soudem v ………………., oddíl …….…..,
vložka ………..
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 přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci PPR8067-28/ČJ-2014-990640 a tyto jsou mu jasné a srozumitelné.
Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který
podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na profilu
zadavatele https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/515499 zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje uchazečů, kteří podali
nabídku, a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným
souhlas.

Příloha č. 5 k č.j.:PPR-8067-28/ČJ-2014- 990640
Počet listů: 1
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Prohlašujeme tímto, že:

-

jsme nenaplnili v posledních třech letech skutkovou podstatu jednání nekalé
soutěže formou podplácení podle § 2983 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(§ 53 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)),

-

vůči našemu majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčího řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d)
zákona),

-

nejsme v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona),

-

nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební
dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (§ 53
odst. 1 písm. f) zákona),

-

nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (§ 53 odst. 1
písm. g) zákona),

-

nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejný zakázek (§ 53 odst. 1
písm. j) zákona) a

-

nebyla nám v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. k)
zákona).

V………….....................…dne ..…….................

_____________________
podpis oprávněné osoby
(titul, jméno, příjmení)

