POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek

Č.j.: PPR-8067-29/ČJ-2014-990640

V Praze 22.5. 2014
Počet listů:2

Odůvodnění veřejné zakázky.

V souladu s § 156 zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, zadavatel uveřejňuje odůvodnění veřejné zakázky.
Odůvodnění se vztahuje k veřejné zakázce s názvem Balistické přilby s ochranné
s balistickým hledím NIJ III A a náhradních dílů pro ZJ Policie ČR“ v letech 2014, 2015 a
2016.
Ve věstníku veřejných zakázek byla veřejná zakázka zveřejněna dne 22.5. 2014 pod
číslem 7402011085491.
Údaje ve vztahu k „Vyhlášce 232/2012“ pro nákup ochranných balistických prostředků
přileb ochranných balistických s balistickým hledím NIJ III A a náhradních dílů pro ZJ P
ČR“
§ 2:
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
a)Nedošlo ke změně údajů zveřejněných v předběžném oznámení.
b) Zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek riziko, že v případě, když
plánovaný majetek nebude prostřednictvím výběrového řízení pořízen, nebude možné
splnit plánované cíle, tj. vybavení policistů speciálních jednotek potřebnými balistickými
ochrannými součástkami.

§ 3:
Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje předložit soutěžní vzorky z důvodu posouzení nabídky (ověřit možnost
plnění-vyhovění požadavkům zadavatele), následné přejímky požadovaných výstrojních
součástek a možných reklamací-vlastní přejímka (dodávky výstrojních součástek) se
provádí podle technické specifikace.
§4
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky
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Záruka 10 let ode dne dodání zboží u balistických materiálů z důvodu, aby balistické vesty
mohly být používány ve výkonu služby po celou dobu jejich životnosti. Po skončení této
garance bezúplatná ekologická likvidace.
§5
Odůvodnění vymezení technických podmínek
Na výrobky jsou nastaveny ověřené (předchozími dodávkami), splnitelné a měřitelné
parametry (stanované na základě požadavků výkonu policejní služby v souladu s § 45 a 46
ZVZ), které zajistí kvalitu a životnost dodaných součástek s odvoláním na příslušné
využitelné normy k jejich ověřování – splnění balistických ochranných požadavků vč.
hygienické nezávadnosti dodavatel doloží protokolem akreditované zkušebny.
Balistická odolnost je ověřována následně i namátkovým výběrem ze zahájené výroby
dodávané výrobní série. Zásadní technické vlastnosti jsou ověřovány oprávněnými
zkušebnami.
§6
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení
nabídek
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost s kritérii nabídková cena s
procentní váhou 60 a uživatelské zkoušky s procentní váhou 40. Stanovení dílčích
hodnotících kriterií bylo provedeno s ohledem na skutečnost, že spolu s nabídkovou cenou
je u nově nakupovaného ochranného prostředku nutné provést i výběr na základě
uživatelského zkoušení. Rozsah zkoušek odpovídá tomu, že je ověřován prostředek
sloužící k ochraně životů a zdraví policistů při výkonu služby.
Stanovení vah u dílčích hodnotících kritérií bylo provedeno s ohledem na skutečnost, že u
nově nakupovaných ochranných prostředků je nutné provést výběr i na základě jeho
uživatelského odzkoušení, které musí mít dostatečně vysokou procentní váhu.

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru
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