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Vysvětlení a změna zadávací dokumentace
Vážení,
ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup balistických vest pro CS ČR 2017“,
zadávané v užším řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k
uveřejnění dne 21. 12. 2017, uveřejněným ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 12. 2017 pod
Evidenčním číslem formuláře F2017-036318 a Evidenčním číslem zakázky Z2017-036318, činím na
základě písemné žádosti dodavatele ze dne 22. 1. 2018, zaslané zadavateli prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK, následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace (dále jen „ZD“):
Dotaz 1:
V Zadávací dokumentaci, strana 5, bo 3. je uvedeno:
Nabízená balistická vesta pro útvary dohledu (část 2 veřejné zakázky) je odolná proti propíchnutí nožem
v souladu s ČSN 39 5360 TON III,
V příloze č. 2 – Specifikace balistických vest pro útvary dohledu je na str. 2 uvedeno:
Maximální přípustná hmotnost balistické ochranné vesty velikosti L nesmí překročit 3 kg v požadované
třídě balistické odolnosti.
Naše společnost se řadu let zabývá dodávkami balistických vest pro ozbrojené složky v ČR. V minulosti
jsme dodávali balistické vesty lehké i pro vaši složku. Předpokládáme, že zadavatel si je plně vědom
požadovaných parametrů. Nicméně bychom rádi upozornili na fakt, že balistickou vestu požadované
balistické odolnosti a současně odolnosti proti propíchnutí nožem v souladu s ČSN 39 5360 TON III.
pravděpodobně lze vyrobit, nicméně takovýto výrobek bude velmi tuhý a uživatelsky nepohodlný.
Domnívám se, že i požadované hmotnosti do 3 kg půjde jen velmi těžko dosáhnout.
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Z těchto důvodů i policie ČR již řadu let požaduje odolnost proti bodným ranám v souladu s ČSN 39 5360
TON II.
Odpověď 1:
Po dodatečném posouzení specifikace balistických vest pro útvary dohledu (část 2 veřejné zakázky) a na
základě provedené praktické zkoušky balistických vest příslušníky dohledu zadavatele, mění zadavatel
specifikaci balistických vest pro útvary dohledu v oblasti balistické odolnosti proti propichu z požadované
normy ČSN 395360 TON III na normu ČSN 395360 TON II. Zadavatel současně mění požadavek na
maximální hmotnosti vesty z 3 kg na 2,5 kg.
Výše popsaná změna je odůvodněna požadavkem na vyšší uživatelský komfort vesty při nošení, kdy vesta
bude měkčí, bude mít nižší hmotnost a zároveň dostatečnou balistickou odolnost pro výkon činností
příslušníků dohledu.
Přílohou tohoto vysvětlení a změny ZD je upravená ZD, upravená Příloha č. 2 ZD - Specifikace balistických
vest pro útvary dohledu a upravená Příloha č. 3 ZD - Závazný vzor smlouvy. Změny jsou v textu
zvýrazněny červeně.
Dotaz 2:
V ZD, příloha č. 3 „Kupní smlouva“ článek VII – bankovní záruka, bod 1 je uvedeno:
Prodávající poskytuje kupujícímu bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínu
dodání předmětu plnění a povinnosti odstraňovat reklamované vady, za které prodávající odpovídá v rámci
záruční lhůty, včetně smluvních sankcí touto smlouvou stanovených v případě nedodržení podmínek touto
smlouvou ujednaných. Tato záruka bude poskytnuta ve výši 10% z ceny předmětu plnění vč. DPH po celou
dobu plnění předmětu této smlouvy a po záruční lhůtu (čl. IX odst. 2 této smlouvy).
A v článku IX, v bodě 2 je uvedeno:
Prodávající poskytuje na předmět plnění uvedený v čl. I této smlouvy, s výjimkou balistické vložky, záruku
na bezvadnou funkci v délce trvání [DOPLNÍ DODAVATEL] (pozn. minimálně 24 měsíců) a na balistickou
vložku záruku na bezvadnou funkci v délce trvání [DOPLNÍ DODAVATEL] (pozn. minimálně 10 let)
Ke kterému údaji se vztahuje bankovní záruka – k 24 měsícům, nebo 10 létům?
Odpověď 2:
Bankovní záruka se vztahuje k oběma zárukám na bezvadnou funkci, tj. jak k záruce na předmět plnění
s výjimkou balistické vložky, tak k záruce na balistickou vložku. Rozhodující je přitom délka záruk
poskytnutá dodavatelem (v čl. IX odst. 2 Přílohy č. 3 ZD - Závazný vzor smlouvy jsou v závorkách uvedeny
záruky minimální, dodavatel však muže nabídnout záruky delší).
S ohledem na výše popsané změny ZD přistoupil zadavatel k prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast
ve smyslu § 99 odst. 2 zákona:
Žádost o účast může být podána výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného
na internetové adrese https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html, a to nejpozději v nově stanovené
lhůtě, která je uveřejněna na profilu zadavatele.
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Zadavatel vyzývá dodavatele, kteří odeslali zadavateli svou žádost o účast dříve, než se měli možnost
seznámit s obsahem tohoto vysvětlení a změny ZD (dále jen „původní žádost o účast“), aby v případě, že
se s ohledem na obsah tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace rozhodnou podat ve lhůtě pro
podání žádostí o účast novou žádost o účast, učinili v rámci elektronického nástroje E-ZAK zneplatnění
původní žádosti o účast.
S pozdravem

Ing. Renata Dohnalová
ředitelka odboru 13 Hospodářské správy
podepsáno elektronicky

Přílohy:
1)
zadávací dokumentace_upravená
2)
Příloha č. 2 ZD - Specifikace balistických vest pro útvary dohledu_upravená
3)
Příloha č. 3 ZD - Závazný vzor smlouvy_upravená
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