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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Č. j. KRPJ-8603-2/ČJ-2021-1600VZ

Jihlava, 27. 2. 2021

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
a
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(dále jen „ZD“)
k veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
podle § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ),

s názvem

Nákup balistických vest a balistických přídavných panelů
TBO 5 CZ

Kompletní zadávací dokumentace zveřejněna na elektronickém profilu zadavatele
https://nen.nipez.cz/profil/KRPKVyso pod systémovým číslem: N006/21/V00004624.
Tato „Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace“ je výzvou o zahájení zadávacího řízení
podle § 53 odst. 1 a současně zadávací dokumentací podle § 53 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a je vypracována jako podklad pro
podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle § 52 písm. a) zákona na veřejnou
zakázku na dodávky.
1. OBECNÉ INFORMACE K ZADAVATELI A ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

1.1.

Identifikační údaje zadavatele:

Stát:
IČO zadavatele:
DIČ zadavatele:
Název zadavatele:

Česká republika
72052147
CZ72052147
Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
zastoupená plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro
ekonomiku
Právní forma: Organizační složka státu

1.2.

Kontaktní údaje zadavatele:

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor veřejných zakázek
Vrchlického 2627/46
587 24 Jihlava
datová schránka: x9nhptc
Kontaktní osoba:
Mgr. Olga Hlochová, tel. 974 261 670
e-mail: olga.hlochova@pcr.cz

1.3.

Poskytování zadávací dokumentace

Kompletní zadávací dokumentace bude dodavatelům v souladu s § 53 odst. 3 zákona a § 96 odst.
1 zákona po celou dobu lhůty pro podání nabídek volně dostupná na elektronickém profilu
zadavatele:
https://nen.nipez.cz/profil/KRPKVyso
pod systémovým číslem: N006/21/V00004624.
1.4.

Doplňující informace

Pokud jsou v ZD ve výjimečných případech uvedeny konkrétní názvy výrobků nebo požadavky a
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jsou zde takové odkazy
uvedeny, protože popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 zákona by
nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Uvedené odkazy pouze popisují požadovaný standard.
Zadavatel v těchto případech umožňuje dodavateli pro plnění veřejné zakázky použití i jiných,
kvalitativně a technicky obdobných řešení, není-li v ZD stanoveno jinak.

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1. Předmětem tohoto zadávacího řízení je nákup 12 ks vest balistických těžkých ochranných a
balistických přídavných panelů TBO5 CZ v sadách 2 ks. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou
(2) dílčích částí:
A) Dílčí část I. – 12 ks balistických vest těžkých ochranných
Zadavatel si vyhrazuje právo zvýšit dodávku balistických vest až o 3 ks dle výše finančních
prostředků, které má na tento nákup k dispozici.
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B) Dílčí část II. – panely balistických TBO 5 CZ v sadách o 2 ks
(celkové množství sad v dodávce bude stanoveno v závislosti na nabídkové ceně
vybraného dodavatele za 1 sadu tak, aby nebyla překročena částka veřejné zakázky
2,400.000 Kč včetně DPH, která je dána rozpočtovým opatřením zadavatele na podkladě
finančního limitu přiděleného zadavateli nadřízeným orgánem).
Každá sada panelů balistických TBO 5 CZ bude obsahovat:
- 1 ks – balisticky odolný panel přední (hrudní) požadované třídy balistické odolnosti
- 1 ks – balisticky odolný panel zadní (zádový) požadované třídy balistické odolnosti
- návod k použití a záruční list v českém nebo slovenském jazyce.
Spolu s dodávkou bude nad rámec celkového sjednaného množství sad dodána
bezplatně ještě 1 sada panelů balistických TBO 5 CZ za účelem ověření balistické
odolnosti.
Podrobná specifikace předmětů plnění, technické a další podmínky plnění veřejné zakázky
jsou uvedeny v přílohách, zejména v technických specifikacích a v krycích listech.
Cílem veřejné zakázky je vybavení policistů ochrannými prostředky, které slouží k ochraně
jejich životů a zdraví při výkonu služby.
Do každé dílčí části mohou být nabídky podány samostatně.
2.2. Specifikace předmětů zakázky dle klasifikace kódů Common Procurement Vocabulary (CPV):
 35815100-1 Neprůstřelné vesty
2.3. Podrobná specifikace předmětů plnění, technické a další podmínky plnění veřejné zakázky
jsou uvedeny v přílohách, zejména v technických specifikacích a v krycích listech.
3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 2,975.206 Kč bez DPH,
slovy: Dva milióny devět set sedmdesát pět tisíc dvě stě šest korun českých bez DPH.
Předpokládané hodnoty jednotlivých dílčích částí:
 dílčí část I. – 991.735 Kč bez DPH
 dílčí část II. – 1,983.471 Kč bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota u dílčí části II. je
nepřekročitelnou částkou, která je dána neměnným rozpočtovým opatřením zadavatele
na podkladě finančního limitu přiděleného zadavateli nadřízeným orgánem.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, ZADÁVACÍ LHŮTA
4.1. Předpokládaný termín dodání: nejpozději do 150 kalendářních dnů od data účinnosti smlouvy.
4.2. Místo plnění: budova Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24
Jihlava.
4.3. Zadávací lhůta: zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu podle § 40 zákona.
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5. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Obchodní podmínky
5.1.1. Zadavatel stanoví obchodní podmínky ve smyslu § 37 odst. 1 písm. c) zákona formou
závazného návrhu kupní smlouvy, která je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace. Kupní
smlouva bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Obchodní podmínky vymezují rámec
budoucího smluvního vztahu mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem.
5.1.2. Dodavatelé přiloží stanovené obchodní podmínky (doplněný návrh smlouvy) jako nedílnou
součástí své nabídky.
5.1.3. Nabídka dodavatele musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí
obsahovat ustanovení, které by bylo s nimi v rozporu. V opačném případě se má za to, že
nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena.
5.1.4. Dodavatel není oprávněn činit v návrhu kupní smlouvy změny či doplnění s výjimkou údajů,
které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany dodavatele. Není rovněž oprávněn
přikládat žádné přílohy k návrhu smlouvy, které tato zadávací dokumentace výslovně
nepředpokládá.
5.1.5. V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají dodavatelé možnost si případné
nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené
v ustanovení § 98 zákona.
5.2. Platební podmínky
5.2.1. Zadavatel stanoví platební podmínky formou závazného návrhu kupní smlouvy, který je
uveden v příloze č. 6 této zadávací dokumentace. Kupní smlouva bude uzavřena s vybraným
dodavatelem.
5.2.2. Platba bude zadavatelem realizována bezhotovostně na základě předložené faktury
dodavatele splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení
zadavateli. Bližší informace jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy.

6. POŽADAVKY NA VARIANTY
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
7.1. Zadavatel požaduje pro účely zadávacího řízení zpracování nabídkové ceny jako celkové ceny
za realizaci předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady
spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. Dodavatel uvede cenu za jednotlivé položky do
krycího listu a dále uvede celkovou nabídkovou cenu do kupní smlouvy.
7.2. Dodavatel je povinen se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv
vliv na cenu nabídky.
7.3. Nabídková cena musí obsahovat veškeré úkony související s řádným plněním předmětu veřejné
zakázky a veškeré náklady s tímto související, tj. včetně veškerých hotových nákladů, dopravy,
pojištění apod.
7.4. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou za plnění celého předmětu veřejné zakázky.
7.5. Pro účely hodnocení bude použita nabídková cena včetně DPH. Zadavatel bude hodnotit cenu
uvedenou v krycím listu.
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8. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
8.1. Způsob podání nabídky včetně informace o tom, v jakém jazy mohou být podány
8.1.1. Nabídky budou zpracovány v českém jazyce.
8.1.2. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku v každé dílčí části.
8.1.3. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
8.1.4. Nabídky se podávají v souladu s § 211 odst. 3 zákona, a to výhradně písemně v elektronické
podobě v národním elektronickém nástroji.
8.1.5. Nabídka musí být v souladu s § 5 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších
podmínek týkajících se elektronických nástrojů zašifrována veřejným klíčem, přičemž
certifikát se načte se systému automaticky. Za správnost šifrování ručí dodavatel.
8.2. Poskytnutí jistoty
8.2.1. Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností poskytl ve lhůtě pro podání
nabídek jistotu podle § 41 zákona.
8.3. Obsah textové části nabídky
Zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele obsahovala zejména:
a) doplněný a potvrzený krycí list nabídky včetně identifikace dodavatele – dle konkrétní dílčí
části příloha č. 3 nebo příloha č. 4;
b) doplněný návrh smlouvy – tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým
zadavatelem v zadávací dokumentaci – příloha č. 6;
c) doplněnou tabulku – příloha č. 7 - týkající se balistických vest – pouze v případě dílčí části
I.;
d) doplněnou technickou specifikaci týkající se balistických panelů TBO 5 CZ – dílčí část II.;
e) kopie dokladů prokazujících kvalitu, jakost, balistickou odolnost apod. – požadované
doklady jsou uvedených v technických specifikacích jednotlivých dílčích částí
f) doklady prokazující kvalifikaci dodavatele.
8.4. Soutěžní vzorky
A) dílčí část I. – balistické vesty
Dodavatel je povinen předložit referenční vzorek, a to dvě úplné soupravy balistické vesty
ve velikosti L54 a XL58, nejpozději do lhůty pro podání nabídky, tedy do 19. března 2021
do 10 hodin, a to v řádně označené zásilce s označením:
„NEOTVÍRAT - Nákup balistických vest a balistických přídavných panelů TBO 5 CZ“
Dodavatel doručí vzorek na adresu sídla zadavatele:
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor veřejných zakázek
Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Při podávání zásilek poštou či jinou kurýrní službou se za datum doručení vzorku dodavatele
považuje datum převzetí zásilky zadavatelem, tzn., že nabídka musí být ve stanovené lhůtě
pro podání nabídek zadavateli doručena.
Zásilka se vzorkem dodavatele musí být opatřena na uzavření razítkem dodavatele, případně
podpisem dodavatele, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou
osobou
 Zadavatel si vyhrazuje právo požádat dodavatele o dodání dalšího vzorku pro porovnání
velikostí.
 Vzorek nebude označen typovým štítkem, typový štítek bude dodán samostatně.
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 Zadavatel připouští možnost, že nebude dodán originální štítek, ale pouze verze typového
štítku vytištěná na papíře a bude součástí nabídky.
 Dodavatel bere na vědomí, že vzorek bude v rámci činnosti komise pro posouzení a
hodnocení nabídek použit v rozsahu posuzovaných vlastností k posouzení jednotlivými
zástupci uživatelského útvaru.
 Referenční vzorek bude dodavateli druhému a dalšímu v pořadí vrácen do 10-ti pracovních
dnů od uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem.
 Referenční vzorek vítězného dodavatele bude vrácen do 10-ti pracovních dnů od předání a
převzetí zboží.
B) dílčí část II. – panely balistické TBO 5 CZ
Dodavatel je povinen předložit referenční vzorek, a to bezplatně 1 úplnou sadu panelů
balistických TBO 5 CZ (přední a zadní panel) jako soutěžní vzorek vč. návodu k použití,
bez označení typovým štítkem, nejpozději do lhůty pro podání nabídky, tedy do 19. března
2021 do 10 hodin, a to v řádně označené zásilce s označením:
„NEOTVÍRAT - Nákup balistických vest a balistických přídavných panelů TBO 5 CZ“
Dodavatel doručí vzorek na adresu sídla zadavatele:
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor veřejných zakázek
Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava







Při podávání zásilek poštou či jinou kurýrní službou se za datum doručení vzorku dodavatele
považuje datum převzetí zásilky zadavatelem, tzn., že nabídka musí být ve stanovené lhůtě
pro podání nabídek zadavateli doručena.
Zásilka se vzorkem dodavatele musí být opatřena na uzavření razítkem dodavatele, případně
podpisem dodavatele, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou
osobou
Typový štítek k soutěžnímu vzorku bude dodán samostatně, zadavatel připouští možnost, že
nebude dodán originální štítek, ale pouze jeho verze vytištěná na papíře.
Účastník bere na vědomí, že soutěžní vzorek bude v rámci činnosti komise pro posouzení a
hodnocení nabídek použit v rozsahu posuzovaných vlastností k posouzení jednotlivými
zástupci uživatelů (členy komise, případně i přizvanými odborníky). V rámci posouzení
nabídek může komise (případně i přizvaní odborníci) u nabídky provést praktické komplexní
posouzení, zda soutěžní vzorek splňuje požadavky zadavatele v rozsahu dle zadávací
dokumentace a vyhovuje tak požadavkům na výkon služby budoucích uživatelů s výjimkou
vlastností a parametrů, dokladovaných oprávněnými zkušebnami. Účastník bere na vědomí,
že v rámci praktického posouzení může být soutěžní vzorek zkoušen v rozsahu požadavků
technické specifikace a může dojít k jeho poškození. V tomto případě účastníkovi nebude
poskytnuta žádná náhrada finanční ani materiálová.
Referenční vzorek bude dodavateli druhému a dalšímu v pořadí vrácen do 10-ti pracovních
dnů od uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem.
Referenční vzorek vítězného dodavatele bude vrácen do 10-ti pracovních dnů od předání a
převzetí zboží.

8.5. Lhůta pro podání nabídek
8.5.1. Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dnem 19. března 2021 v 10:00 hodin.
8.5.2. Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem
stanoveným v zadávacích podmínkách, považuje se za nepodanou. Nepodanou nabídku
zadavatel nepřijme. Za řádné podání nabídky je odpovědný dodavatel.
8.5.3. Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek s ohledem na rozsah předmětu zadávacího
řízení.
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9. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK, HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
9.1. Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky
podle nejnižší nabídkové ceny. Váha kritéria je nejnižší nabídková cena včetně DPH – 100 %.
9.2. Hodnocení nabídek bude provedeno podle výše jednotkových nabídkových cen v Kč s DPH
jednotlivých účastníků tak, že bude sestaveno pořadí účastníků od prvního k poslednímu dle
výše jednotkové nabídkové ceny, od nejnižší jednotkové nabídkové ceny po nejvyšší
jednotkovou nabídkovou cenu.
9.3. V rámci posouzení nabídek provede komise u každé předložené nabídky praktické posouzení,
zda předložené vzorky splňují požadavky zadavatele v rozsahu dle technické specifikace
(příloha č. 1 a příloha č. 2) v zadávací dokumentaci s výjimkou vlastností a parametrů,
dokladovaných oprávněnými zkušebnami a rovněž ověří míru vhodnosti nabízených
balistických ochranných prostředků pro použití v rámci PČR.
9.4. Do dalšího hodnocení nabídek postoupí pouze ti uchazeči, u kterých v rámci praktického
posouzení nebude zjištěno nesplnění požadavků a parametrů, které jsou uvedeny v technické
specifikaci zadávací dokumentace, a které budou svým provedením vhodné pro použití k
danému účelu v rámci PČR.
10. POŽADAVKY PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE DODAVATELŮ

10.1. V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje dodavatel v nabídce splnění všech
požadovaných kvalifikačních předpokladů předložením příslušných dokladů v prosté kopii,
přičemž všechny požadované doklady k prokázání kvalifikace může dodavatel nahradit
čestným prohlášením – příloha č. 5.
10.2. Zadavatel si může kdykoliv v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
10.3. Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení.
10.4. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) splní základní způsobilost;
b) splní profesní způsobilost.
10.5. Prokázání kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím čestného prohlášení, které je
přílohou č. 5. Zadavatel nepožaduje ani v nabídce, ani před podpisem smlouvy doložení
originálů, či ověřených kopií dokumentů uvedených v § 73 a násl. zákona.
10.6. Technická kvalifikace
Technickou kvalifikace prokáže dodavatel předloženým vzorkem v souladu s čl. 8.4. této výzvy
k podání nabídky.
10.7. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel požaduje k prokázání splnění kvalifikace pouze
základní a profesní způsobilost, nepřipouští prokázání prostřednictvím jiné osoby. Základní a
profesní způsobilost musí splňovat každý dodavatel.
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10.8. Seznam kvalifikovaných dodavatelů
10.8.1. Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis
nahrazuje doklad prokazující:
a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
b) základní způsobilost podle § 74 zákona.
10.8.2. Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní nebo profesní způsobilost, není
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí
přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení
řízení podle § 231 odst. 4 zákona.
10.8.3. Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat
kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo,
a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
10.9. Systém certifikovaných dodavatelů
10.9.1. Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle
§ 233 a násl. zákona lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel
je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.
10.9.2. Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před
uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat
předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona.
10.9.3. Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází
z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného
v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
10.10. Změny v kvalifikaci dodavatele
10.10.1. Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího
řízení ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel povinen tuto změnu zadavateli do 5
pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové
doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo
prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku nevzniká, pokud je
kvalifikace změněna takovým způsobem, že:
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
10.10.2. Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci,
zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

11. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
11.1. Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení jakékoliv části zadávací
dokumentace, včetně jejích příloh, pouze písemně použitím elektronické komunikace podle §
211 odst. 3 zákona, nejlépe prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby, který je uveden v čl. 1.2.
této výzvy. Při použití této formy komunikace by měla být datová zpráva opatřena platným
uznávaným elektronickým podpisem.
11.2. Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději
7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
8

11.3. Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas, je zadavatel povinen
odeslat, uveřejnit nebo předat vysvětlení do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace. Vysvětlení včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele
bude uveřejněna na profilu zadavatele.
11.4. Zadavatel výslovně upozorňuje, že v souladu s principy uvedenými v ustanovení § 6 zákona
nebude dodatečné, ani žádné jiné informace, poskytovat telefonicky a ani osobně.
11.5. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace do doby
uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel bude v takovém případě postupovat podle § 99
zákona. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele.
11.6. V souvislosti s těmito informacemi zadavatel doporučuje dodavatelům kontrolovat profil
zadavatele po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

12. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
12.1. Otevírání elektronických nabídek provede zadavatel po skončení lhůty pro podání nabídek.
12.2. Účastníkům nebude umožněna účast na otevírání nabídek.
12.3. Postupně budou otevřeny nabídky všech dodavatelů, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání
nabídek, a to v pořadí, v jakém byly nabídky zadavateli doručeny.
13. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
13.1. Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v zadávacím řízení.
13.2. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně vyjasnit
informace deklarované dodavateli v nabídkách.
13.3. Nabídky, kopie ani jednotlivé součásti nabídek dodavatelů nebudou vráceny.
13.4. U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném
majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích
podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Zjištěné údaje
zadavatel uveden v dokumentaci o veřejné zakázce. Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli
výše uvedeným postupem, vyzve zadavatel dle § 122 odst. 5 zákona v rámci výzvy učiněné
podle § 122 odst. 3 zákona vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence
obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli;
těmito doklady jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská smlouva nebo stanovy.
13.5. Upozorňujeme dodavatele, kteří jsou akciovou společností nebo mají právní formu obdobnou
akciové společnosti, na nutnost mít vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel ověří dle §
48 odst. 9 zákona u vybraného dodavatele naplnění důvodu pro vyloučení podle § 48 odst. 7
zákona (tj. nevydání výlučně zaknihovaných akcií) na základě informací vedených
v obchodním rejstříku. Tato ustanovení se nepoužijí pouze pro takového účastníka, jehož
akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu, obce
nebo kraje.
13.6. Podává-li nabídku více účastníků společně, jsou povinni ve své nabídce uvést jednu adresu
pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemností na tuto adresu se má za to, že
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ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat
písemnost i každému účastníku společné nabídky samostatně.
13.7. Zadavatel si vyhrazuje právo podle § 53 odst. 5 zákona uveřejnit oznámení o vyloučení
účastníka nebo oznámení o výběru dodavatele na svém profilu zadavatele. V takovém případě
se oznámení považují za doručená všem účastníkům okamžikem jejich uveřejnění.
14. PŘÍLOHY VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Příloha č. 1 – Technická specifikace balistické vesty – dílčí část I.
Příloha č. 2 – Technická specifikace balistické panely TBO 5 CZ – dílčí část II.
Příloha č. 3 – Krycí list k dílčí části I.
Příloha č. 4 – Krycí list k dílčí části II.
Příloha č. 5 - Vzor Čestného prohlášení
Příloha č. 6 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 7 – Tabulka základních rozměrů – balistické vesty – dílčí části I.
Šifrovací klíč pro šifrování nabídky

Za zadavatele:

…………………………………………………………..
plk. RNDr. Miloslav Klodner v. r.
náměstek ředitele pro ekonomiku
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