POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek

Č.j. :PPR-8067-42/ČJ-2014-990640
Praha 2.6. 2014
Počet listů:2

Dle seznamu dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

V souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vám poskytujeme dodatečné
informace k veřejné zakázce na dodávku Přileb balistických ochranných s balistickým
hledím NIJ III A pro ZJ Policie ČR v letech 2014, 2015 a 2016, vyhlášené v Informačním
systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem 7402011085491 uveřejněné ve
Věstníku veřejných zakázek dne 21.5. 2014.
Informace jsou poskytované bez podání písemné žádosti dodavatelů, kteří si
vyzvedli zadávací dokumentaci.
V zadávací dokumentaci uplatněný požadavek na balistickou odolnost přilby:
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.
zadavatel upřesňuje tak, že za uvedený text druhého odstavce doplňuje část věty:
…, přičemž pro závěr zkušebny vyhověl - nevyhověl se posuzuje pouze skutečnost,
zda v souladu s postupem dle metodiky nedošlo či došlo k průstřelu vzorku přilby
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balistické (tzn. měření podle čl. 4.8 uvedeného standardu se neprovádí, případně se
do výsledného hodnocení nezahrnuje).
V zadávací dokumentaci požadovaným ověřením balistické odolnosti akreditovanou
zkušebnou se rozumí provedení požadovaného rozsahu zkoušek a vypracování
protokolu zkušebnou, která má akreditaci pro základní požadovanou normu, tedy např.
NIJ STD 0106.01.
Na základě výše uvedené úpravy zadávacích podmínek, v souladu s §40 odst.3 zákona,
zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14.8. 2014 do 09,30 hodin, a termín
otevírání obálek s nabídkami se nově stanovuje na 14.8. 2014, 10,00 hodin.
Zadavatel rovněž upravuje termín pro první dílčí dodávku v roce 2014 příloha č. 2 ZD čl. III
odst. 1, a to z :
„nejpozději do 15.12. 2014 (nebo do třech měsíců od podpisu této smlouvy v případě, že
datum 15.12. 2014 nastane dříve než uplynou tři měsíce od podpisu smlouvy)“.
Na:
„nejpozději do 15.12. 2014 (nebo do dvou měsíců od podpisu této smlouvy v případě, že
datum 15.12. 2014 nastane dříve než uplynou dva měsíce od podpisu smlouvy)“.
V souvislosti s výše uvedenými změnami zadavatel zveřejní i opravný formulář Oznámení
o zakázce.
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S pozdravem
Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR
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