NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
Č.j. 2013/4640/420

Písemná zpráva zadavatele
KONCESNÍ ŘÍZENÍ
„Výroba a prodej sad oběžných mincí“
Zadavatel na základě zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „koncesní zákon“) a § 85 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhotovil o koncesním
řízení tuto písemnou zprávu.
I. Identifikační údaje zadavatele, předmět koncesního řízení a cena sjednaná
ve smlouvě:
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:

Česká národní banka
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
48136450
CZ48136450

Předmět koncesního řízení:
Předmětem koncesního řízení je výroba a prodej tzv. oficiálních sad oběžných mincí České
republiky (dále jen „SOM“) koncesionářem. SOM vyráběné v běžné kvalitě obsahují mince
všech nominálních hodnot (tj. i mince nominálních hodnot, které nejsou v daném roce
vyráběny pro účely zajištění běžného hotovostního platebního styku).
Cena sjednaná ve smlouvě:
Cena ražby mincí, kterou uhradí koncedent koncesionáři, činí bez DPH:
o 11,- Kč za soubor mincí pro 1 SOM v běžné kvalitě,
o 94,- Kč za soubor mincí pro 1 SOM ve špičkové kvalitě.
Koncesionář se zavazuje uhradit koncedentovi za každý dodaný soubor mincí v běžné nebo
ve špičkové kvalitě cenu za odkup mincí, která činí bez DPH:
o 140,10 Kč za soubor mincí pro 1 SOM v běžné kvalitě,
o 354,10 Kč za soubor mincí pro 1 SOM ve špičkové kvalitě.
II. Zvolený druh řízení:
Koncesní řízení dle koncesního zákona.
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III. Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma uchazeče:
IČO:
DIČ:

Česká mincovna, a.s.
U Přehrady 3204/61, 466 23 Jablonec nad Nisou
akciová společnost
28737016
CZ28737016

IV. Identifikační údaje všech uchazečů včetně uvedení jejich nabídkové ceny:
Uchazeč
Česká mincovna, a.s.
U Přehrady 3204/61
466 23 Jablonec nad Nisou
IČO: 28737016
Pražská mincovna a.s.
Nám. Republiky 1090/5
111 21 Praha 1
IČO: 24143707

Celková nabídková
cena v Kč bez DPH
18 287 988,-

17 767 988,-

V. Identifikační údaje zájemce, jenž nebyl vyzván k podání nabídky do koncesního
řízení a odůvodnění této skutečnosti:
Zadavatel nevyzval k podání nabídky do koncesního řízení zájemce Mincovňa Kremnica,
š.p, se sídlem Štefánikovo námestie 25/24, 967 15 Kremnica, Slovenská republika,
IČO: 00010448, neboť během posuzování žádostí o účast bylo konstatováno, že žádost
o účast výše uvedeného zájemce:
- neobsahovala výpisy z evidence Rejstříku trestů pro všechny statutární orgány zájemce
ve vztahu k České republice, jak ukládá § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona,
- neobsahovala výpis z evidence Rejstříku trestů pro právnickou osobu ve vztahu k České
republice, jak ukládá § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona,
- neobsahovala potvrzení finančního úřadu o nedoplatku na daních ve vztahu k České
republice, jak ukládá § 53 odst. 1 písm. f) zákona,
- neobsahovala doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů podle
§ 54 písm. d) zákona,
- obsahovala referenční list vydaný Národnou bankou Slovenska, z něhož vyplývá,
že zájemce pro toho objednatele v letech 1993-2007 vyrobil oběžné mince veškerých
nominálních hodnot, nicméně z požadavků zadavatele uvedených v čl. 5.4. kvalifikační
dokumentace vyplývá, že zájemce je povinen prokázat realizaci významné služby (ražby
mincovního typu) za poslední 3 roky; předložený referenční list tedy neodpovídá
požadavkům zadavatele,
- obsahovala referenční list vydaný Slovinskou bankou, z něhož vyplývá, že zájemce
pro toho objednatele v letech 1996-2006 vyrobil oběžné, pamětní a sběratelské mince,
nicméně z požadavků zadavatele uvedených v čl. 5.4. kvalifikační dokumentace
vyplývá, že zájemce je povinen prokázat realizaci významné služby (ražby mincovního
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typu) za poslední 3 roky; předložený referenční list tedy neodpovídá požadavkům
zadavatele.
Hodnotící komise vyzvala dotčeného zájemce k doplnění chybějících dokumentů.
Zájemce ovšem následně hodnotící komisi doručil oznámení o ukončení jeho účasti
v koncesním řízení vzhledem k jím uváděným komplikacím při doplnění chybějících
dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Tato skutečnost (tedy neprokázání
požadovaných kvalifikačních předpokladů) měla za následek povinnost hodnotící
komise žádost o účast jmenovaného zájemce vyřadit z posuzování a zadavatel tohoto
zájemce z koncesního řízení vyloučil.
VI. Uvedení, jaká
subdodavatele:

část

koncesního

řízení

má

být

plněna

prostřednictvím

Prostřednictvím subdodavatele, paní Václavy Mužíčkové, místo podnikání Velké
Hamry 489, 468 45 Velké Hamry, IČO: 41748069, má být prováděno oboustranné ruční
leštění mincovních a medailových polotovarů.
VII.Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Na základě hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky byla jako nejvhodnější
vybrána nabídka uchazeče Česká mincovna, a.s.
V Praze 31. prosince 2013

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky
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