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1.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Předmětem plnění zakázky je dodávka přileb na motocykl PČR (dále jen „přileb“ nebo
„zboží“) dle níže uvedené specifikace v letech 2016 až 2019 a dále.
CPV: 18143000-3,
Předmět nákupu 2016

Název
Přilba na motocykl PČR

Jed. množ.

Plánované množství pro
rok 2016

kusů

177

Jed. množ.

Plánované množství pro
rok 2017

kusů

200

Jed. množ.

Plánované množství pro
rok 2018

kusů

200

Jed. množ.

Plánované množství pro
rok 2019

kusů

200

Předmět nákupu 2017

Název
Přilba na motocykl PČR
Předmět nákupu 2018

Název
Přilba na motocykl PČR
Předmět nákupu 2019

Název
Přilba na motocykl PČR

V dalších letech se předpokládá pořízení cca 200 kusů přileb na motocykl PČR/rok.
Pozn.: Uvedené množství přileb na motocykl PČR pro rok 2016 je nejmenší možné a
skutečně odebrané množství. V rámci plnění veřejné zakázky si zadavatel vyhrazuje právo
odebrat v letech 2017 a dále bez jakýchkoliv sankcí uvedené přilby na motocykl PČR
v rozsahu podle skutečné aktuální potřeby pro jednotlivé roky bez ohledu na výše uvedené
předpoklady. Uvedený finanční objem veřejné zakázky v letech 2016 – 2019 nemusí být
vyčerpán, nemůže být ani překročen.
Plněním zakázky se rozumí dodávky přileb na motocykl PČR pro Policii ČR v letech
2016 a dále, které svým provedením, zpracováním a vzhledem včetně materiálového složení
musí odpovídat technické specifikaci, která je nedílnou přílohou této ZD.
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TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Plněním veřejné zakázky se rozumí dodávka zboží dle bodu 1. ZD splňující všechny
podmínky stanovené ZD.
Termín plnění je do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy nebo dodatku k této smlouvě,
nejpozději do 15.12. příslušného kalendářního roku.
Místem plnění bude:
Krajská ředitelství Policie ČR dle přílohy č. 2 této ZD.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Detailní popis zboží je uveden v technických podmínkách (příloha č. 5).
Veškeré dodávané zboží musí být nové (nesmí být sestaveno z repasovaných dílů),
z aktuální produkce roku a Policie ČR musí být jeho prvním uživatelem.
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 10 338 595,00 bez DPH a 12 509 700,00
Kč včetně DPH.
VARIANTY NABÍDKY
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
2.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude uvedena v Kč a v členění:
Nabídková cena v Kč za 1 ks a celkový počet 777 kusů zboží v členění: cena bez
DPH, DPH a cena včetně DPH.
Nabídková cena bude rovněž zpracovaná formou tabulky, která je uvedená
v příloze č. 1 ZD - Krycí listy nabídky.
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná včetně nápisů POLICIE,
nalepení těchto nápisů, textilního obalu na přilbu, českého návodu na použití a údržbu,
balného a dopravného, kterou nelze překročit, s výjimkou zákonné změny sazby DPH.
Nabídková cena musí odpovídat výpočtu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.

ZÁRUČNÍ, POZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

ZADAVATEL POŽADUJE POTVRDIT A GARANTOVAT
POZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY V KUPNÍ SMLOUVĚ:

ZÁRUČNÍ,

Je požadována záruční doba v délce minimálně 24 měsíců ode dne dodání. V kupní
smlouvě musí být uveden údaj o garantované životnosti, nejméně 36 měsíců.
UCHAZEČ MŮŽE NABÍDNOUT LEPŠÍ ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ PODMÍNKY.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY NESMÍ BÝT HORŠÍ NEŽ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
VÝROBCE.
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4.

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

5.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude uchazečem předložena v písemné podobě, v českém jazyce.
U cizojazyčných textů bude úředně ověřený překlad do českého jazyka vyjma
reklamních materiálů a prospektů. 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.
Nabídka bude doručena v souladu s ustanovením § 69 odst. 5 zákona, tj. v řádně
uzavřené obálce označené názvem „ PŘILBA NA MOTOCYKL PČR. Na obálce bude
uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení dle § 71 odst. 5 zákona a 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: Ministerstvo vnitra ČR
pošt. schránka 160
160 41 Praha 6
nebo osobně doručit na adresu:
Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia
ČR
Pelléova 21
Praha 6 – Bubeneč
telefon z vrátnice objektu 835653.
Obálky s nabídkami budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek v úterý a čtvrtek
v době od 9:00 do 11:00 hodin, nebo po telefonické domluvě v pracovní době tj.
pondělí až čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin, v pátek od 8:00 do 11:00 hodin a poslední
den do 9:30 hodin.
Termín pro doručení nabídek je 23.3. 2016 do 9:30 hodin. Otevírání obálek
proběhne 23.3. 2016 od 10:00.
Místo otevírání obálek - Pelléova 21, 160 00 Praha 6 – Bubeneč v zasedací místnosti
5. patro.
Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky.
Za doručení nabídky se považuje při osobním doručení její převzetí zadavatelem, při
zaslání poštou její vložení do poštovní přihrádky zadavatele.
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Veškeré dokumenty předkládané v nabídce a vyžadující podpis uchazeče (§ 68
zákona) je nutné podepsat 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.
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.
6.1

ČLENĚNÍ A OBSAH NABÍDKY
KRYCÍ LIST
Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč použije vzor formulář „Krycí list
nabídky“, který je uveden v příloze č. 1 ZD.
Zadavatel požaduje předložit hodnoty následujících ukazatelů v příloze č. 1 ZD –
Krycí list nabídky formou doplnění připravené tabulky:
- nabídková cena dle bodu 2. ZD.

6.2

OBSAH NABÍDKY
V obsahu nabídky budou uvedeny všechny požadované části nabídky a budou k nim
přiřazena čísla příslušných listů. Uchazeč může členit obsah podrobněji např. dle
jednotlivých předložených dokladů.

6.3

DOKLADY O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE:

Doba prokazování splnění kvalifikace bude prokazována podle ustanovení §52 odst.1
zákona, stáří dokladů musí splnit ustanovení § 57 odst. 2 zákona a podle § 57 odst. 1
zákona se doklady předkládají v kopiích.
6.3.1. Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení
§53 odst. 3 zákona, vzor čestného prohlášení je v příloze č.3 ZD.
Zadavatel upozorňuje, že výpis z evidence rejstříku trestů se předkládá jak za
právnickou osobu, tak i za její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu.
Splnění základního předpokladu podle § 53 odst.1 písm. f) zákona uchazeč prokáže
předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a splnění základního
kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. h) zákona 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. Zadavatelů upozorňuje, že obdrží-li tyto dokumenty datovou
schránkou do nabídky je musí vložit pomoci jejich autorizované konverze, nestačí
jejich prosté vytisknutí.
6.3.2. Splnění podmínek kvalifikačních předpokladů 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.
6.3.4 Doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů (§ 56 zákona):
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Dle přílohy ZD č. 5 zadavatel požaduje předložit soutěžní vzorek 1 kus přilby na
motocykl PČR ve velikosti L(59-60) bez samolepek označeného dle požadavku
uvedeném v příloze č. 5 této ZD, dle § 56 odst. 1 písm. e) zákona.
6.3.4 Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Podle §50 odst.1 písm. c) zákona.
6.4. DALŠÍ DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ SPOLEČNĚ S NABÍDKOU
6.4.1 (§68 odst. 3 zákona) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů,
kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním,
funkčním či odborném poměru u zadavatele a to i jako negativní prohlášení.
Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro
podání nabídek.
Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
6.4.2 Protokoly, prohlášení a osvědčení dle přílohy č. 5 ZD, bod 6 Specifické požadavky
a bod 8 Způsob požadované kontroly jakosti.
Osvědčení o homologaci podle Předpisu č. 22 - Jednotná ustanovení pro homologaci
ochranných přileb a jejich hledí pro řidiče a cestující na motocyklech a mopedech,
OSN Ženeva 1958, (předpis EHK - ECE 22 - 05/P.
Protokol /certifikát/ příslušného zkušebního ústavu (akreditované laboratoře) o
zdravotní nezávadnosti veškerých použitých materiálů přicházejících do styku
s pokožkou. Zdravotní nezávadnost je možné doložit i prohlášením výrobce o shodě
nabízeného výrobku, pokud je tento výrobek vybaven stejnou výstelkou, jako jiný
obdobný výrobek stejného výrobce a protokolem/certifikátem příslušného zkušebního
ústavu (akreditované laboratoře) k tomuto obdobnému výrobku.
Další dokumenty - zde může uchazeč přiložit další dokumenty, které pokládá
za vhodné a souvisí s veřejnou zakázkou.
6.5

PODEPSANÝ ZÁVAZNÝ VZOR TEXTU KUPNÍ SMLOUVY
Uchazeč doloží závazný vzor textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 4 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 dle čl. 1 ZD a převzetím
v prostorách veřejných zadavatelů na území České republiky, viz příloha č. 2 této
ZD.
Závazný text kupní smlouvy uchazeč doplní pouze o požadované údaje:
- identifikační údaje prodávajícího - Smluvní strany,
- obchodní označení zboží v čl. II. – Zboží,
- výši jednotkové nabídkové ceny v čl. IV. – Cena zboží,
- záruční, pozáruční a servisní podmínky v čl. VII. - Záruka za jakost zboží,
- místo, datum a podpis osoby /osob/ oprávněné jménem /za/ uchazeče jednat.
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).
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Přílohy ke kupní smlouvě
Příloha č. 1 - Specifikace zboží (vyhotoví uchazeč), ve které uvede u specifikace
zboží konkrétní tovární značku a obchodní označení, přesné technické údaje podle
přílohy č. 5 ZD.
Uchazeč bude v nabídce přesně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží
(konkrétní údaje, typ nabízeného příslušenství apod.), které jsou v zadání
uvedeny jako minimální, maximální.
Uchazeč musí použít technickou specifikaci zadavatele a bude specifikovat údaje
podle předem připravené barevné legendy:
konkrétní údaj
obchodní označení, typ
Konkrétní údaj (oranžová barva): při
Ano, případně i
požadavku např. výkon min. 100 kW uchazeč
katalogové označení
uvede např. 113 kW, nebo při požadavku na
nic nevyplňovat
motor: zážehový nebo vznětový uchazeč uvede
např. zážehový.
Obchodní označení, typ (modrá barva): při požadavku např. na model uchazeč
uvede konkrétní obchodní označení nebo typ výrobku.
Ano, případně i katalogové označení (zelená barva): u těchto položek postačuje
vepsat Ano, pokud uchazeč splňuje požadavek zadavatele, případně může doplnit
katalogové číslo výrobce, např.: požadavek na tříbodový pás uchazeč uvede Ano nebo
Ano, 1A1A.
Uchazeč může rovněž přiložit svou technickou specifikaci.
Příloha č. 2 – Specifikace veřejných zadavatelů a rozdělovník (vyhotoví zadavatel)

DODATEČNÉ INFORMACE
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že odpověď na žádost o dodatečné informace bude
zaslána jejich žadateli a zároveň zveřejněna na profilu zadavatele, je tedy nutné profil
zadavatele průběžně sledovat.
DORUČOVÁNÍ DOKUMENTŮ
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.
7.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny
v korunách českých včetně daně z přidané hodnoty (v Kč včetně DPH) za 1 kus přilby na
motocykl PČR.
8.

PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Adresa KŘ policie a rozdělovník včetně velikostního sortimentu
Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.
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Příloha č. 4 – Závazný vzor textu kupní smlouvy
Příloha č. 5 – Technické podmínky
9.

SCHVÁLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Zadávací podmínky byly schváleny dne.........................
Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR
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Příloha č. 1 k č.j.:PPR-30832-42/ČJ-2015- 990640
Počet listů: 1
Krycí list nabídky k veřejné zakázce
„Přilba na motocykl PČR“
Uchazeč:
Název, právní forma:
sídlo:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefon:
fax:
e-mail:
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 PPR30832-42/ČJ-2015-990640 a tyto jsou mu jasné a srozumitelné.
Cena v Kč za jeden kus

Počet
ks

Zboží
bez DPH

DPH 21 %

vč. DPH

Cena v Kč celkem
bez
DPH

DPH 21
%

vč. DPH

Přilba na
motocykl
PČR
777
Pozn.: hodnota označená šedivou barvou bude hodnocena
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.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html 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.
V………….....................… dne ..……............

___________________________
podpis oprávněné osoby

___________________________
titul, jméno a příjmení oprávněné
osoby hůlkovým písmem
1/1
___________________________
název organizace, sídlo, IČ

Příloha č. 2 k č.j.:PPR-30832-42/ČJ-2015- 990640
Počet listů: 5
Adresa KŘ policie a rozdělovník včetně velikostního sortimentu
/1/ Uchazeč se zavazuje informovat pověřeného pracovníka KŘ policie písemně nebo
faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem na adresu:
KŘ policie hlavního města Prahy
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová 2, Nusle, PSČ 140 21 Praha 4
Fakturační adresa Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy,OMTZ OSM, P.O. Box
122, 110 01 Praha 1.
IČO:
75151472
DIČ:
CZ75151472
bank. spojení:
ČNB pobočka Praha
číslo účtu:
3509881/0710
Kotaktní osoba.:
Monika Di Maggio, tel 974823448
Místo plnění :
Sklad OSM, Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy, Nad Šeberákem 561,
Praha 4-Kunratice
Rok 2016
Přilba na motocykl PČR
27ks.
KŘ policie Středočeského kraje
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních 1535, 156 64 Praha 5 – Zbraslav, fakturační adresa je shodná se sídlem KŘP
IČO 75151481
DIČ CZ 75151481
Bankovní spojení: ČNB pobočka Praha 1
Číslo účtu:507432881/0710
Kontaktní osoba:
Monika Hadtová tel: 974861934
Místo plnění:
Sklad KŘP Středočeského kraje, Dukelských hrdinů 2319, PSČ 269 01 Rakovník, vedoucí
skladu Bc. Josef Klíma DiS, tel:974880294, mob: 724893440
Rok 2016
Přilba na motocykl PČR
20ks.
KŘ policie Jihočeského kraje
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Lannova tř. 193/26, PSČ 370 74 České Budějovice, fakturační adresa je shodná se sídlem
KŘP
IČO: 75151511
DIČ: CZ 75151511
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu:64133881/0710
Kontaktní osoby:
Bc. Erika Jirásková, tel:974224561, mob.725046948 a Irena Tomková, tel: 974224569.
Místo plnění:
Sklad KŘP Jihočeského kraje, OSM, Plavská 2, České Budějovice
Rok 2016
1/5

Přilba na motocykl PČR

15 ks.

KŘ policie Libereckého kraje
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec 1 - Staré město, fakturační adresa je shodná
se sídlem veřejného zadavatele.
IČO: 72050501
DIČ: CZ 72050501
Bankovní spojení: ČNB Liberec
Číslo účtu:84548881/0710
Kontaktní osoba:
Jana Jedináková, tel: 9744621522
Místo plnění:
Sklad KŘP Libereckého kraje, p. Milan Habenicht, tel:974461530, mob:725448269 a paní
Vlasta Herešová, tel: 974461530, Pastýřská 3, 460 74 Liberec 1
Rok 2016
Přilba na motocykl PČR
5 ks.
KŘ policie Královéhradeckého kraje
Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810, PSČ 501 01, Hradec
Králové, fakturační adresa je shodná se sídlem KŘP
75151545
IČO:
DIČ:
CZ75151545
bank. spojení:
ČNB pobočka Hradec Králové
číslo účtu:
23235-881/0710
Kontaktní osoba:
Romana Holmanová, tel: 974522580
Místo plnění:
Sklad KŘP Královéhradeckého kraje, Odbor správy majetku, Bohuslavice nad Metují,
přebírající p. Jaromír Novotný, tel: 974534889
Rok 2016
40ks.
Přilba na motocykl PČR
KŘ policie Pardubického kraje
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice, fakturační adresa je shodná se sídlem veřejného
zadavatele.
IČO: 72050250
DIČ CZ 72050250
Bankovní spojení: ČNB Pardubice
Číslo účtu:11234881/0710
Kontaktní osoba:
Bc. Martin Dostál, tel:974562552, Naděžda Dytrichová, tel: 974562618
Místo plnění:
Sklad KŘP Pardubického kraje, 549 06 Bohuslavice n/Metují-kontaktní osoba Milan Hladík,
tel:974534889
Rok 2016
Přilba na motocykl PČR
9ks.
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KŘ policie kraje Vysočina
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, fakturační adresa je shodná se sídlem KŘP
IČO: 72052147
DIČ CZ 72052147
Bankovní spojení: ČNB Brno
Číslo účtu:27033881/0710
Kontaktní osoba:
Olga Hromádková, tel: 974261634
Místo plnění:
Sklad KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Rok 2016
Přilba na motocykl PČR
8ks.
KŘ policie Jihomoravského kraje
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Kounicova 24, 611 32 Brno, fakturační adresa je shodná se sídlem KŘP
IČO: 75151499
DIČ CZ 75151499
Bankovní spojení: ČNB Brno
Číslo účtu:135034881/0710
Kontaktní osoba:
Lenka Kroupová, tel: 974622437
Místo plnění:
Sklad KŘP Jihomoravského kraje, Pražákova 54, 619 00 Brno, Andrea Pavlů tel: 974628152
Rok 2016
20ks.
Přilba na motocykl PČR

KŘ policie Zlínského kraje
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
J.A. Bati 5637, 760 01 Zlín, fakturační adresa fakturace je shodná se sídlem KŘP
IČO: 752052767
DIČ CZ 72052767
Bankovní spojení: ČNB pobočka Brno
Číslo účtu:23036881/0710
Kontaktní osoba:
Jitka Kašpárková, tel: 974661545, mob. 606087161.
Místo plnění:
Sklad KŘP Zlínského kraje, centrální sklad, nám. T.G.Masaryka 3218, 760 01 Zlín
Rok 2016
Přilba na motocykl PČR

13ks.

KŘ policie Moravskoslezského kraje
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, ul. 30 dubna 24, PSČ 728 99 Ostrava,
fakturační adresa fakturace je shodná se sídlem KŘP
IČO: 75151502
DIČ CZ 75151502
Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava
Číslo účtu:28933881/0710
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Kontaktní osoba:
p. Rusňák, tel: 974721634,
Místo plnění:
Sklad KŘP Moravskoslezského kraje, ul. Frýdlantská, okr. Frýdek Místek, vedoucí p.
Smatana, tel:974729630, mob:725557338, p. Kohutová tel:974729632.
Rok 2016
Přilba na motocykl PČR
20ks.
KŘ policie Plzeňského kraje
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP
IČO: 75151529
DIČ CZ 75151529
Bankovní spojení: ČNB Plzeň
Číslo účtu:8246881/0710
Kontaktní osoba:
Mgr. Petr Ruml, tel: 97431243, mob. 725005818
Místo plnění:
Sklad KŘP Plzeňského kraje, Tovární 120, Kozolupy
Rok 2016
Přilba na motocykl PČR,

0 kusů.

KŘ policie Karlovarského kraje
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Závodní 386/100, 360 05 Karlovy Vary-Dvory, fakturační adresa je shodná se sídlem
veřejného zadavatele.
IČO: 720516120
DIČ CZ 72051620
Bankovní spojení: ČNB Plzeň
Číslo účtu:31243881/0710
Kontaktní osoba:
Bc. Václav Kopřiva, tel: 974376503
Místo plnění:
Sklad KŘP Karlovarského kraje, Dobrovského 1935, 350 04 Dolní Rychnov
Rok 2016
Přilba na motocykl PČR,
0 kusů.
KŘ policie Ústeckého kraje
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem, fakturační adresa je shodná se sídlem
veřejného zadavatele.
IČO: 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, Karel Kolínský, tel: 974423535, Petrovická 172 Ústí nad
Labem-Božtětice
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Rok 2016
Přilba na motocykl PČR,

0 kusů.

KŘ policie Olomouckého kraje
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc, fakturační adresa je shodná se sídlem veřejného
zadavatele.
IČO: 72051795
DIČ CZ 72051795
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu:20931881/0710
Kontaktní osoba:
Mgr. Michaela Směšná, tel: 974761544
Místo plnění:
Sklad KŘP Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Rok 2016
Přilba na motocykl PČR,
0 kusů.

Velikostní sortiment přileb na motocykl dle plánu JPM 2016
Ochranný prostředek
„Přilba na motocykl“

Počet
celkem

Velikost:

177

KŘP
KŘP
hl.m.
Stčk
Prahy

27

20

KŘP
Jčk

KŘP
Pa

KŘP
Lbk

KŘP
Khk

KŘP
kV

KŘP
Jmk

KŘP
Msk

KŘP
Zlk

15

9

5

40

8

20

20

13

M (57-58)
L (59-60)
XL (61-62)
XXL (nad 62)

Pozn.: Velikostní sortiment přileb bude upřesněn před podpisem kupní smlouvy nebo jejích
dodatků.
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Příloha č. 3 k č.j.:PPR-30832-42/ČJ-2015- 990640
Počet listů: 1
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
k veřejné zakázce Přilba na motocykl PČR
Prohlašujeme tímto, že:
•

jsme v posledních 3 letech nenaplnili skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle § 49 obchodního zákoníku (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona),

•

vůči našemu majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 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 veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j)
zákona),

•

nebyla nám v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu ( § 5 písm.e) bod 3 zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) (§ 53 odst. 1 písm. k) zákona).

•

nebyla nám v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech
uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize
na finančním trhu (§ 53 odst. 1 písm. l) zákona).

V ………………… dne ……………2016
……………………………………………………….
podpis oprávněné osoby
titul, jméno, příjmení, funkce, IČO název
společnosti
1/1

Příloha č. 4 k č.j.:PPR-30832-42/ČJ-2015- 990640
Počet listů:8
Závazný vzor textu kupní smlouvy
Centrální
zadavatel:
sídlo:
právní forma:
IČO:
DIČ:
zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
fax:
E-mail:

ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
325-organizační složka státu
00007064
CZ00007064
Ing. Vladimírem Kalibou
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia
Česká národní banka
5504881/0710
974 835 653
974 835 643
pp.ovz@pcr.cz
(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně
a

Prodávající:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsaná:
jednající:
bankovní spojení:
číslo účtu:
pracovní kontakt:
tel.:
fax:
E-mail:

[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
v obchodním rejstříku [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
(dále jen „prodávající“) na straně druhé
U z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen
„občanský zákoník“) a podle §3 odst. 1 písm. b), odst. 2, 3 a 4 zákona č.137/2006Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tuto
kupní smlouvu
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I.
Předmět smlouvy
/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejným
zadavatelům, specifikovaným v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „veřejný zadavatel“) zboží,
uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na ně vlastnické právo k tomuto zboží.
/2/ Centrální zadavatel uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch veřejného zadavatele.
/3/ Veřejný zadavatel zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem
a v termínech stanovených touto smlouvou.
/4/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí centrálního zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona.
II.
Zboží
/1/ Zbožím se rozumí dodávka 777 ks přileb na motocykl P ČR značky: [!DOPLNÍ
PRODÁVAJÍCÍ!] v letech 2016 až 2019 a dále cca 200 kusů/rok dle technické specifikace,
která je uvedena v příloze č. 1 Specifikace zboží této smlouvy.
/2/ Prodávající se zavazuje dodat zboží nové z aktuální produkce roku, veřejný zadavatel
bude jeho prvním uživatelem a v provedení aktuálních výrobních produktů.
/3/ Zboží nesmí mít žádné reklamní prvky.
/4/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží
od prodávajícího.
III.
Doba plnění
/1/ Prodávající dodá zboží veřejnému zadavateli do 60 dnů od podpisu této smlouvy nebo
dodatku k této smlouvě, nejpozději však do 15.12. příslušného kalendářního roku. Je
povoleno postupné plnění.
/2/ Prodávající dodá zboží veřejnému zadavateli, po předchozí dohodě v místě dodání
zboží dle článku VI. odst. /1/ této smlouvy. V první dílčí dodávce v roce 2016 dodá 177 kusů
přileb na motocykl PČR. V druhé dílčí dodávce v roce 2017 dodá 200 kusů přileb na
motocykl PČR. V třetí dílčí dodávce v roce 2018 dodá 200 kusů přileb na motocykl PČR.V
čtvrté dílčí dodávce v roce 2019 dodá 200 kusů přileb na motocykl PČR. V dalších letech se
předpokládá odebrat cca 200 kusů přileb na motocykl PČR/rok.
/3/ V rámci plnění veřejné zakázky si centrální zadavatel vyhrazuje právo odebrat v letech
2017 a dále bez jakýchkoliv sankcí uvedené přilby na motocykl PČR v rozsahu podle
skutečné aktuální potřeby pro jednotlivé roky bez ohledu na výše uvedené předpoklady.
Uvedený finanční objem veřejné zakázky nemusí být v letech 2016-2019 vyčerpán, ale
nemůže být ani překročen.
/4/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele o termínu dodání zboží
nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka
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pro místo plnění viz příloha č. 2 Specifikace veřejných zadavatelů a rozdělovník této
smlouvy.
/5/ Nebezpečí škody na zboží přechází na veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží
od prodávajícího.
/6/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu
z prodlení ve výši 0,05% z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu dle ustanovení
čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst.
/1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného
vyúčtování doručeného veřejným zadavatelem prodávajícímu. V případě pochybností o datu
doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování veřejným
zadavatelem.
/7/ Nebezpečí škody na zboží přechází na příslušného veřejného zadavatele v okamžiku
převzetí zboží od prodávajícího.
IV.
Cena zboží
/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je možná pouze
při zákonné změně DPH. Kupní cena zboží zahrnuje výrobu nápisů POLICIE, nalepení těchto
nápisů, textilní obal na přilbu, český návod na použití a údržbu, balné a dopravné.
/2/ Sjednaná kupní cena za 1 kus zboží bez DPH je [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč
(slovy: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]korun českých), DPH 21 % činí [!DOPLNÍ
PRODÁVAJÍCÍ!]Kč a celková cena za 1 kus zboží včetně DPH je [!DOPLNÍ
PRODÁVAJÍCÍ!] Kč (slovy: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]korun českých).
V.
Platební podmínky
/1/ Prodávající se zavazuje doručit daňový doklad (dále jen „faktura“) ve lhůtě do 14 dnů
po dodání zboží na adresu uvedenou v příloze č. 2 Specifikace veřejných zadavatelů a
rozdělovník této smlouvy, nejdéle však do 15.12 v příslušném kalendářním roce. Veřejný
zadavatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit prodávajícímu fakturu, která neobsahuje
náležitosti stanovené smlouvou nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo
není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající
je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácenou fakturu
opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta
splatnosti. Nová lhůta splatnosti v původní délce běží znovu ode dne prokazatelného doručení
opravené nebo nově vystavené faktury veřejnému zadavateli. Faktura se považuje za vrácenou
ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána. Není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena
prodávajícímu. Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského
zákoníku.
/2/ Veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 30 dnů po jejím doručení.V
případě dodání faktury po 15.12. v příslušném kalendářním roce se její splatnost prodlouží na
60 dnů od jejího doručení veřejnému zadavateli. V případě pochybností se má za to, že dnem
doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
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/3/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:
a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení,
kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení
veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku
dle čl. V. odst. /1/ této smlouvy,
b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý
den prodlení, který se zavazuje zaplatit veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů
po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění
závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy.
/4/ Jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží centrální ani veřejní zadavatelé neposkytují.
VI.
Dodání a převzetí zboží
/1/ Místem dodání zboží je KŘP dle přílohy č. 2 Specifikace veřejných zadavatelů a
rozdělovník této smlouvy.
/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu
v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník KŘP.
/3/ Vady zjevné při dodání zboží je veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu
při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.
VII.
Záruka za jakost zboží
/1/ Prodávající zaručuje dohodnuté vlastnosti zboží, a to za jakost zboží na dobu
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ! min. 24] měsíců.
/2/ Prodávající garantuje životnost zboží po dobu [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!
minimálně 36] měsíců.
/3/ Reklamace jsou ze strany veřejného zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem KŘP.
/4/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží veřejným zadavatelem. Záruční doba
neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které
odpovídá prodávající.
/5/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu
prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den
od odeslání protokolu veřejným zadavatelem.
/6/ /Pro případ prodlení s vyřešením reklamace se smluvní strany dohodly na smluvní
pokutě ve výši 1.500,-Kč (slovy: Jedentisícpětset korun českých), a to za každý i započatý den
prodlení a každý opravovaný kus, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému
zadavateli do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtované smluvní pokuty, za
nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /5/ této smlouvy.
VIII.
Další ujednání
/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od centrálního zadavatele nebo o
centrálním nebo o veřejném zadavateli či jejich zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je
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zpřístupnit bez písemného souhlasu centrálního zadavatele žádné třetí osobě ani je použít
v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.
/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této
smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.
/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží,
odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé
smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.
/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní
vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.
/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této
smlouvy je prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši
100.000,- Kč, (slovy: Jednostotisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího
vyúčtování centrálním zadavatelem.
/8/ Prodávající předloží centrálnímu 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 kupujícím v jednom kalendářním roce, pokud doba
plnění přesahuje 1 rok. Prodávající 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.
za nesplnění této povinnosti je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu
ve výši 100.000,- Kč (slovy: Jednostotisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího
vyúčtování centrálním zadavatelem.
/9/ Prodávající dodá přilby na motocykl PČR opatřené samolepkami dle bodu 5 přílohy
č.1 této smlouvy.
/10/ Prodávající zabezpečí po skončení garantované životnosti bezúplatnou ekologickou
likvidaci dodaného zboží.
/11/ Jednotkovou cenu zboží včetně DPH dle čl. IV. této smlouvy lze změnit v případě:
a) změny sazby daně z přidané hodnoty, a to tak, že k jednotkové ceně zboží bez
DPH se připočte aktuální zákonná sazba DPH,
b) že součet meziročního nárůstu inflace (vyjádřeného průměrnou roční mírou
inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem) přesáhne 5 %, přičemž za
první výchozí rok se považuje rok podpisu smlouvy. V takovém případě se
zvýší jednotková cena zboží včetně DPH od následujícího roku (tj. po roku, ve
kterém součet meziročního nárůstu inflace překročil 5%) o 5%. Výchozí rok
k dalšímu výpočtu meziročního nárůstu inflace je vždy ten rok, ve kterém
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součet meziročního nárůstu inflace, počítaje od předchozího výchozího roku,
přesáhl 5 %,
c) dohody smluvních stran.
IX.
Povinnosti prodávajícího
/1/ Podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
/2/ Prodávající je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu
plnění plnili také subdodavatelé podílející se na této zakázce.
/3/ Na všech účetních a evidenčních dokladech bude uvedeno přesné pojmenování
nakupovaného majetku tj.:
" Přilba na motocykl PČR ",
za tímto názvem může být označena velikost např. ve tvaru „L“, „XL“, „XXL“ a jiné dle
skutečné realizované dodávky.
X.
Společná a závěrečná ustanovení
/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě,
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
/2/ Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen případný nárok centrálního zadavatele
a veřejného zadavatele na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši
smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.
/3/ Veškeré smluvní pokuty a náhradu škody, které je dle této smlouvy a dle občanského
zákoníku povinen zaplatit prodávající veřejnému zadavateli, uplatňuje za veřejného
zadavatele odpovědný pracovník veřejného zadavatele.
/4/ Veškeré smluvní pokuty a náhradu škody, které je dle této smlouvy a dle občanského
zákoníku povinen zaplatit prodávající centrálnímu zadavateli, uplatňuje za centrálního
zadavatele odpovědný pracovník Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České
republiky.
/5/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení
této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:
- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. odst. 6.
/6/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:
- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace.
/7/ Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění smlouvy, pokud je veřejný zadavatel
v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.
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/8/ Prodávající i centrální zadavatel jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět bez udání
důvodu s výpovědní lhůtou dvanáct (12) měsíců, která se začíná počítat od prvního dne
v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém doručila jedna smluvní strana druhé smluvní
straně písemnou výpověď této smlouvy.
/9/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.
/10/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
/11/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole
provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.
/12/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro
účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
/13/ Prodávající je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu
plnění plnili také subdodavatelé podílející se na této zakázce.
/14/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či
hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud
prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením
této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo
k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2
písm. a).
/15/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle §
81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.
/16/ Prodávající ani centrální zadavatel nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této kupní smlouvy na třetí osobu.
/17/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými soudy.
/18/ Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 (Specifikace zboží) a příloha č. 2
(Specifikace veřejných zadavatelů a rozdělovník).
/19/Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou
smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.
/20/Smlouva je vyhotovena ve osmnácti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž
centrální zadavatel obdrží šestnáct a prodávající dva.
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/21/Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Tato smlouva je
uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

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

V Praze dne.….…….....……………

……………………………………………..
jméno, příjmení oprávněné osoby
hůlkovým písmem,
název organizace
[DOPLNÍ PRODÁVÁJÍCÍ!]

…………………………………………
Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

prodávající
(razítko, podpis)

centrální zadavatel
(razítko, podpis)
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Příloha č. 5 k č.j.:PPR-30832-42/ČJ-2015- 990640
Počet listů: 5

Technické podmínky
1.NÁZEV MAJETKU
„Přilba na motocykl P ČR “
2.NOMENKLATURNÍ ČÍSLO
Nomenklaturní číslo majetku: 1203105894**
Nově pořízenému majetku bude nomenklaturní číslo přiděleno.
3.OZNAČENÍ KÓDU CPV
Kód CPV: 18143000-3
4.TECHNICKÝ POPIS
Ochranná přilba na motocykl (dále jen „přilba“) je osobní ochranný prostředek chránící hlavu
uživatele před poraněním či vážnou újmou na zdraví při nárazu. Základní konstrukce přilby
musí mít formu tuhé vnější skořepiny, obsahující vnitřní deformační výstelku „ochrannou
výstelku“ a polstrování k pohlcení nárazové energie a bezpečnostní upínání. Skořepina nesmí
být celoplastová.
Ochranná přilba na motocykl obdobného provedení je již zavedena ve výbavě PČR a počty se
doplňují na systemizovaný počet policistů.
Nejedná se o konkrétní značku, ale obecně o přilbu na motocykl, která musí splňovat
technické, užitné a ostatní parametry a vlastnosti uvedeny v dalších bodech této
technickoekonomické specifikaci.
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5.TECHNICKÉ PODMÍNKY
Legenda – požadavky na vyplnění
konkrétní údaj
obchodní označení, typ
Ano, případně i katalogové označení
nic nevyplňovat

Požadované údaje:

1

2

3
4
5
6
7
8
9

Výrobce (obchodní značka):
Obchodní označení (typ):
Vlastnosti a
Celohlavová konstrukce přilby musí mít formu tuhé vnější skořepiny, obsahující
požadavky:
přídavné prostředky – „ochrannou výstelku, polstrování včetně řemínku“ k pohlcení
nárazové energie a přídržný systém. Materiál skořepiny včetně výklopné části musí
být vyroben z pevných kompozitů (např. z uhlíkových nebo aramidových vláken) nebo
materiálu typu skelných vláken (fiberglas), nebo kombinaci kompozitu
Fiberglas/Kevlar/Karbon. Uchazeč uvede provedení a použité materiály;
Musí vyhovovat požadavkům normy tlumení nárazů ECE-R 22;
Přilba a hledí musí být označeny podle Předpisu č. 22 – „Jednotná ustanovení
pro homologaci ochranných přileb a jejich hledí pro řidiče a cestující na motocyklech
a mopedech, OSN Ženeva 1958, (předpis EHK – ECE 22 – 05/P“);
Při otestování včetně výklopné části musí být písmeno P na štítku ECE (pokud
testování nebylo uskutečněno, musí následovat na konci označení NP);
Přilba musí být vhodná pro použití na služebních motocyklech PČR;
Přilba musí být opatřena odklopnou lícní částí s odklápěním pouze jednou rukou;
Zámek uzávěru vyklápěné části požadován kovový;
Schopnost číst pod vyklopenou (zvednutou) lícní částí;
Zdvihací hledí s polohovými stupni, minimálně čtyři polohy;
Hledí odolné proti oděru a zamlžení (orosení);
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Údaje, které nabízí a
vyplní uchazeč

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Integrovaná sluneční clona umožňující vysunutí za jízdy při změně světelných
podmínek;
Vyměnitelné (odepínací) boční výstelky chránící ucho a líce z boku;
Polstrování v krční oblasti;
Musí chránit bradu proti nárazu;
Možnost použití dioptrických brýlí;
Umožňuje uživateli slyšitelnost běžně hlasitého hovoru;
Musí umožňovat manipulaci v rukavicích;
Prostor pro dodatečnou montáž dorozumívacího systému, bez vlivu na homologaci
Za běžných provozních podmínek nesmí docházet k nadměrnému (neúnosnému)
pocení hlavy, znemožňujícímu bezpečnou jízdu (činnost) =) odvětrání;
Přilba bude dodavatelem na zadní straně označena nápisem POLICIE (dle ilustračního
obrázku, který je součástí této specifikace);

20

Samolepky s nápisy POLICIE na zadní stranu dodá uchazeč. Specifikace samolepky
s nápisem POLICIE na zadní stranu: na bílém poli černý nápis s typem písma Arial,
tučně, výška písma 29 mm. Zadní nápis POLICIE se umisťuje do středu zadní části
helmy, viz ilustrační obrázek.

21
22 Barva přilby:
23 Hmotnost:
24 Příslušenství:
25
26
27

Vnější povrch musí odolávat povětrnostním vlivům a běžným čisticím prostředkům;
Bílá nemetalická;
Maximálně 2000 g;
2x náhradní vyměnitelné hledí čiré barvy;
1x náhradní vyměnitelné vnitřní hledí zabarvené proti slunečním paprskům;
1x textilní nebo jiný obal na přilbu;
Součástí každé přilby musí být návod na její používání, skladování a údržbu v českém
jazyce;
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Ilustrační obrázek umístění označení nápisem POLICIE:
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6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
Uchazeč dodá současně s nabídkou Osvědčení o homologaci podle Předpisu č. 22 „Jednotná
ustanovení pro homologaci ochranných přileb a jejich hledí pro řidiče a cestující na
motocyklech a mopedech, OSN Ženeva 1958, (předpis EHK - ECE 22 – 05/P“.
7.POŽADAVKY NA SOUTĚŽNÍ VZORKY:
Zadavatel požaduje v rámci tohoto zadávacího řízení předložit společně s nabídkou jeden kus
přilby na motocykl ve velikosti L (59-60) bez samolepek, barevné provedení vzorku
nemetalické bílé, jako soutěžní vzorek, který bude zřetelně označen jako součást nabídky.
8.ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI
Veškeré použité materiály přicházející do styku s pokožkou musí být hygienicky nezávadné.
Nezávadnost požadujeme doložit platným protokolem /certifikátem/ příslušného zkušebního
ústavu (akreditované laboratoře). Zdravotní nezávadnost je možné doložit i prohlášením
výrobce o shodě nabízeného výrobku, pokud je tento výrobek vybaven stejnou výstelkou,
jako jiný obdobný výrobek stejného výrobce a protokolem/certifikátem příslušného
zkušebního ústavu (akreditované laboratoře) k tomuto obdobnému výrobku.
9.ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
Přilby budou dodané v originálních obalech od výrobce.
Přejímka se uskuteční v místě dodání.
Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy, bude uvedeno přesné
pojmenování nakupovaného majetku tj.:
" Přilba na motocykl PČR ",
Za tímto názvem může být označena velikost např. ve tvaru „L“, „XL“, „XXL“ a jiné dle
skutečné realizované dodávky.
Velikostní sortiment bude upřesněn před podpisem kupní smlouvy.
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