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Ověření balistické odolnosti - objednávka ke smlouvě o kontrolní činnosti č.j. PPR-1235-40/ČJ-

2014-990640

Na základě ČI. l smlouvy o kontrolní činnosti č.j. PPR-1235-40/ČJ-2014-990640 Vás žádáme
o provedení balistické odolnosti předložených vzorků dle amerického standardu Nlj 0101.04 a
přílohy č. 1 této objednávky. A v termínu dle č. IV odst. 1 smlouvy o kontrolní činnosti.

Zpracoval: Ing. Daniela Studenovská
tel.: 974 835 734

S pozdravem
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Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
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Vzorek:

Příloha č. 1 k č.j. PPR-1235-55/ČJ-2014-990640
Počet listů: 2

Požadované ověřovací zkoušky

Vesta balistická ochranná těžká speciální Nlj IILAjIV:

Předkládá se:

1 ks vložka balistická měkká Nlj 11IA

1 ks panel balistický Nlj lV

a) Vzorek měkké balistické vložky z vesty pro vnější nošení (Nlj IIIA) - provést nástřel
3 ranami ráži .44 Magnum (2 nástřely na kolmo, 1 nástřel pod úhlem) a obdobně na
tentýž vzorek provést nástřel ráží 9 mm Luger.

Vyhodnocení a podmínky zkoušky shodné s NIJ Standard 0101.04.

b) Vzorek použité měkké balistické vložky dále použít a společně s panelem (Nlj lV)
provést kolmý nástřel jednou ranou na panel příslušnou ráží .30-06 Spr. a daným
typem střely. '

"(ř Opět vyhodnocení a podmínky zkoušky shodné s Nlj Standard 0101.04.

Zadavatel dále požaduje v rámci požadovaného zkoušení ověřit, zda předložené vzorky
přídavných balistických panelů plní požadavky zadávací dokumentace, formulované:

Balistické přídavné panely přední a zadní (hrudní a zádové):
- hmotnost: max. 2,65 kg

Balistické přídavné panely boční:
- hmotnost: max. 1,26 kg

Požadovaná hmotnost pro balistické přídavné panely přední a zadní (hrudní a zádové) a
balistické přídavné panely boční je uvedena pro jeden plát.

Rozměry a tvar přídavných panelů:

Přídavné panely přední a zadní 245-250X300-315 mm, boční 150-170X190-200 mm. (výchozí
plocha panelu před případnou úpravou umožňLljící volný pohyb paží a zaoblením v rozmezí
750-772 cm' boční panel v rozmezí 300-323 cm'. Balistické přídavné pláty v požadovaném
sortimentu musí být vyrobeny v požadovaných rozměrech výhradně z balistického materiálu.

'((0
Vzhledem k předloženému protokolu akreditované zkušebny v nabídce uchazeče, který uváděl

" jako vzorek ,,Balistický panel (keramičko-kompozitový sendvič) + balistická ochranná vložka
Nlj lllA tloušt'ky 6,0 mm o složení 11 x aramid (plošná hmotnost 500 gl ni') " lx aramid plošná
hmotnost 375 gl m') + 3D tkanina ti. 6 mm " obal

hrňotnost panelu o rozměrech (300x250x18,5) mm = 2,45 kg
bočního panelu o rozměrech (191x159X18,5) mm = 1,07 kg
vložky o rozměrech (40X40x6,0) mm = 1,05 kg

Zadavatel dále požaduje provést porovnání a měření předložených vzorků přídavných panelů
s hodnotami uvedenými u vzorku poskytnutého pro zkoušení dle protokolu VTÚNTÚVM-105-
103/2013 s dokumentací a konstatováním, zda vystavený protokol obsahem a závěrem
odpovídá zkoušení stejného předmětu, který byl součástí realizované dodávky.
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.,. požadovaný termín plnění v co nejkratším terminu, nejpozději však do 21 dnů od předání
' vzorku.

Žádáme v dokumentaci s vykonavatelem uvést, že potřebné technické konzultace je
za objednavatele možné vést s Ing. Petrem Beranem a Ing. Otakarem Bouškou. Uvedeni
zástupci rovněž dle termínu zkoušení nejpozději v den předání vzorku informuji vykonavatele
o případném zájmu o přítomnost při provádění zakázky.

Specifikace úplaty a rozsah požadovaných zkoušek

. . Počet Cena celkem Cena celkemPoIozka Popis zkoušek v KČ bez DPH v KČ VC. DPH

1 Zkouška NIJ IIIA 1 10 750,00 13 007,50
2 Zkouška Nlj IlWlV 1 10 750,00 13 007,50

Celkem 21 500,00 26 015,00
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