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V ý z v a 
 

k účasti na pUedbEžné tržní konzultaci pUed zahájením zadávacího Uízení 
Ministerstvo vnitra České republiky, zastoupené Ing. Vilibaldem Knobem námEstkem 
ministra vnitra pro Uízení sekce ekonomiky a provozu, se jako zadavatel rozhodl 
zadat veUejnou zakázku na dodávku dvou tEžkých transportních vrtulník] s využitím 
možnosti vést pUedbEžné tržní konzultace dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veUejných zakázek, ve znEní pozdEjších pUedpis] (dále jen „zákon“), 
a  současnE tak informuje dodavatele o svém zámEru. V rámci pUedbEžných tržních 
konzultací si zadavatel dovoluje požádat vybrané dodavatele 
o vyjádUení  ke specifikaci v částech 1. a 2. a zodpovEzení otázek uvedených v části 
3. pUílohy této výzvy.  

PUedbEžné tržní konzultace budou vedeny tak, aby nebyla narušena hospodáUská 
soutEž ani zásady zadávání veUejných zakázek ve smyslu § 6 zákona.  
PUedbEžné tržní konzultace probEhnou v první fázi písemnou formou.  
Vaše vyjádUení a odpovEdi zašlete v termínu do 24. kvEtna 2019 na adresu 
uvedenou v záhlaví této výzvy. V pUípadE potUeby si zadavatel vyhrazuje svolat 
osobní jednání. 
 
 
 

Ing. Vilibald Knob 
námEstek ministra vnitra pro Uízení 

sekce ekonomiky a provozu 
 

*MVCRX04EIUPO* 
MVCRX04EIUPO 

prvotní identifikátor 
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1. Specifikace využití 

 
Minimální požadavky: 

 
1. PUeprava 18 policist] s osobní výstrojí a výzbrojí o celkové váze 1930 kg 
2. PUeprava speciálního vybavení o váze 750 kg a rozmErech 1,2 x 1,0 x 5,0 m 

(nehomogenní kvádr) 
3. Dolet ze základny LS PČR v Praze na celé území ČR (181 NM) 
4. Vrtulník musí být vybaven minimálnE dvEma kotevními body pro slanEní pomocí 

FAST ROPE 
5. Vrtulník musí být vybaven palubním jeUábem  
6. Vrtulník musí být vybaven podvEsem umožOujícím pUepravu osob a nákladu 

do celkové hmotnosti 3000 kg. 

 
2. Technická specifikace 

 
 

  Technická specifikace vrtulníku tEžké kategorie 

 1 Požadavek: 

1.1 Vrtulník musí být novE vyrobený, ve výkonnostní kategorii A 

1.2 Vrtulník, včetnE vybavení, musí mít certifikaci umožOující provoz v ČR 

1.3 Vrtulník musí být certifikován pro lety podle pravidel IFR, VFR, DEN/NOC 

1.4 Vrtulník musí být certifikován pro lety v podmínkách námrazy 

1.5 Vrtulník musí být certifikován pro lety NVIS 

2 Vrtulník musí být schopen zabezpečit následující typické mise:  

2.1 
PUeprava 18 policist] s osobní výzbrojí a výstrojí o celkové váze 1930 kg a speciální vybavení o váze 
750 kg a rozmErech 1,2 x 1,0 x 5,0 m (nehomogenní kvádr). Celkové zatížení 2680 kg 

2.2 Dolet ze základny LS PČR v Praze na celé území ČR (181 NM) současnE s požadavkem 2.1 

2.3 Hašení požár] pomocí hasícího vaku o celkové váze 3000 kg 

3 Požadované vybavení: 

3.1 PUístrojové vybavení pro lety podle pravidel IFR s čtyUkanálovým autopilotem 

3.2 Odpovídač v módu S s ADS-B 

3.3 Systém zpUesnEní navigace pomocí satelit] – SBAS 

3.4 Systém TAS 

3.5 Systém H-TAWS 

3.6 Pokročilý FMS pro plnEní všech navigačních a komunikačních úkol] 

3.7 Systém pohyblivé mapy  

3.8 Komunikační systém GSM/UMTS 

3.9 Komunikační systém – satelitní telefon 
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3.10 NVG kompatibilita pilotní kabiny a kabiny cestujících 

3.11 NVG kompatibilita vnEjšího osvEtlení (polohová svEtla, maják, pUistávací a vyhledávací svEtlomet) 

3.12 ZaUízení pro slaOování a rychlé slaOování umožOující slaOovat minimálnE ze dvou míst současnE 

3.13 

Kompaktní stabilizovaný EOS s minimálnE HD rozlišením a vysíláním obrazu. EOS musí obsahovat 
termokameru, denní kameru, kameru pro nízkou úroveO osvEtlení, kameru s teleobjektivem, laserové 
ukazovátko, laserový dálkomEr, laserový pUisvEtlovač 

3.14 Výkonný taktický svEtlomet s infračerveným filtrem pro osvEtlení místa zásahu 

3.15 PodvEs pro externí bUemena o nosnosti minimálnE 3000 kg a umožOující pUepravu osob - HEC 

3.16 Systém ovládání hasícího vaku na podvEsu 

3.17 Systém homing (DF) pro SAR 

3.18 Vrtulník musí být dodán s minimálnE 18 odnímatelnými sedadly na boku vrtulníku a dále minimálnE 12 
sedadly pro VIP transport 

3.19 JeUáb s minimální nosností 270 kg 

3.20 
Konektor pro napájení pomocných zaUízení na palubE vrtulníku. NapEtí 28 VDC, požadovaný elektrický 
proud minimálnE 50 A 

3.21 PUíprava pro 3 taktické radiostanice včetnE napájení, antén a interface se systémem intercom 

3.22 Interkom a pUípojkou u každého vstupu do vrtulníku 

3.23 WX radar – meteorologický radar 

4 Další požadavky: 

4.1 
Poskytovaná záruční lh]ta na vrtulník musí být minimálnE 2 roky nebo 1000 letových hodin, podle 
toho, co nastane dUíve 

4.2 

Vrtulník musí být dodán s jednou úplnou sadou technické a letové dokumentace v tištEné formE, se 
zmEnovou službou zdarma po dobu minimálnE pEti let. Musí být umožnEn pUístup k úplné elektronické 
technické a letové dokumentaci vrtulníku zdarma minimálnE po dobu pEti let. Dokumentace musí být v 
anglickém jazyce 

4.3 
Vrtulník musí být dodán se speciálním pozemním vybavením, které je nutné pro obsluhu a údržbu 
vrtulníku bEhem provozu 

4.4 
Dodávka náhradních díl] pro údržbu a opravy vrtulníku musí být Uešena systémem Parts by Hour 
(PBH). V cenE vrtulníku je požadována služba PBH po dobu pEti let 

4.5 Součástí dodávky vrtulníku musí být typový výcvik čtyU pilot]  

4.6 
Součástí dodávky vrtulníku musí být typový výcvik šesti technik] v odbornosti B1.3 a šesti technik] 
v odbornosti B2  

 
3. Obecné otázky: 

 
a) Lze uskutečnit dodání jednoho nebo dvou kus] vrtulník] tEžké kategorie dle 

uvedené specifikace nejpozdEji do konce roku 2021? 
b) Jaká je pUedpokládaná lh]ta dodání pUedmEtných vrtulník] od podpisu kupní 

smlouvy? 
c) Bude požadována záloha po uzavUení kupní smlouvy a v jaké výši? 

 
 


