NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
V Praze 3. června 2020
Č.j.: 2020/065955/CNB/420
Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky
„Nástroj Tableau Creator (licence pro 3 uživatele na 3 roky)“
Česká národní banka (dále jen „ČNB“ nebo „zadavatel“) si Vás dovoluje vyzvat k podání
nabídky v rámci výše uvedené poptávky. Poptávka je jednou z interních procedur ČNB pro
výběr dodavatele veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nižší než 2 mil. Kč bez DPH
u veřejných zakázek na dodávky nebo služby, resp. 6 mil. Kč bez DPH na stavební práce.
Poptávka není zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
1. Informace o předmětu veřejné zakázky (dále jen „zakázka“), a to včetně dalších
podmínek spojených s realizací zakázky:
1.1 Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je poskytnutí programového vybavení a souvisejících služeb
Tableau Creator pro týmy a organizace (dále též „programové vybavení“) včetně
licencí pro 3 uživatele na dobu 3 let.
1.2 Lhůty plnění:
Plnění bude ČNB zpřístupněno nejpozději do 14 dnů ode dne úhrady ceny plnění.
1.3 Místo plnění:
Objekt ústředí ČNB na adrese: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
1.4 Obchodní a platební podmínky:
Smlouva bude uzavřena na základě nabídky dodavatele potvrzením objednávky
ČNB dodavatelem; nabídka dodavatele bude tvořit přílohu objednávky.
Zadavatel v tomto bodě stanovuje obchodní a platební podmínky pro plnění
zakázky, které musejí být součástí nabídky dodavatele. Podmínky jsou stanoveny
jako minimální a dodavatelé mohou nabídnout zadavateli obchodní a platební
podmínky pro něj výhodnější.
Není-li dále výslovně uvedeno jinak, nesmí dodavatel poskytnout ČNB horší
obchodní podmínky než ty, které jsou uvedeny v End Users License Agreement
(dále též „EULA“) výrobcem programového vybavení, obchodní společností
Tableau Software, LLC, (aktuální znění EULA je k dispozici pod příslušným
odkazem na webové adrese https://www.tableau.com/legal), resp. nesmí ČNB
zavázat k plnění povinností v odkazovaném dokumentu neuvedených.
V rámci poskytování souvisejících služeb a bez dalších nákladů pro ČNB je
poskytován maintenance, tj. přístup k nejnovějším publikovaným verzím
programového vybavení a možnost využití podpory poskytované výrobcem
programového vybavení, obchodní společností Tableau Software, LLC. ČNB tak
bude mít možnost kontaktovat za účelem poskytnutí podpory přímo výrobce a využít
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servisní
služby
prostřednictvím
sítě
internet
https://www.tableau.com/support, za podmínek tam uvedených.

na

adrese

Licence k programovému vybavení je poskytnuta pro 3 uživatele na dobu 3 let
a pokrývá též nejnovější publikované verze programového vybavení podle
předchozího odstavce; podmínky licence se řídí podmínkami výrobce
programového vybavení, uvedenými v EULA (aktuální znění EULA je k dispozici
pod příslušným odkazem na webové adrese https://www.tableau.com/legal), není-li
dále uvedeno jinak. Licenci není ČNB povinna využít.
Cena plnění zahrnuje též cenu maintenance a bude hrazena na základě
daňového dokladu vystaveného dodavatelem nejdříve v den potvrzení
objednávky.
Doklad k úhradě (fakturu) zašle dodavatel elektronicky jako přílohu e-mailové
zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit
doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové
zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být
přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC,
DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude
v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat
doklad k úhradě elektronicky, zašle jej dodavatel v analogové formě na adresu:
Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní
účet, na který má být placeno. Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti
stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí dokladu je také
číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References).
Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude
obsahovat chybné údaje, je ČNB oprávněna jej vrátit dodavateli, a to až do lhůty
splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.
Splatnost dokladu činí 14 dnů ode dne jeho doručení ČNB. Povinnost zaplatit je
splněna odepsáním příslušné částky z účtu ČNB ve prospěch účtu dodavatele.
Za zpřístupnění plnění ČNB se považuje též umožnění stažení instalačních
souborů programového vybavení a zpřístupnění online služeb. Dodavatel ve své
nabídce uvede e-mail, na který mu budou ze strany zadavatele sděleny e-maily
určené pro příjem informací a odkazů pro zpřístupnění plnění.
V případě, že dodavatel bude v prodlení se zpřístupněním plnění ve lhůtě stanovené
v bodě 1.2 výše, uhradí dodavatel ČNB smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den
prodlení. Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
Dodavatel si je vědom zákonné povinnosti ČNB uveřejnit na svém profilu smlouvu,
tj. objednávku vč. příloh a její akceptaci v jejich celém znění, včetně všech jejích
případných změn a dodatků. Povinnost uveřejnění této smlouvy, včetně jejích změn
a dodatků, je ČNB uložena ustanovením § 219 zákona. Profilem ČNB je
elektronický nástroj, prostřednictvím kterého ČNB, jako veřejný zadavatel dle
zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem,
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který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem ČNB je
https://ezak.cnb.cz/. Uveřejnění bude provedeno dle zákona a příslušného
prováděcího předpisu.
2. Údaje o dodavateli, ze kterých vyplývá, že dodavatel má předpoklady pro realizaci
zakázky (dále jen „kvalifikace“):
2.1

Vyplněné a podepsané čestné prohlášení dodavatele (vzor prohlášení je uveden
v příloze č. 2 této poptávky).

2.2

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (postačuje prostá
kopie výpisu ne staršího 3 měsíců ke dni zahájení poptávky).

3. Nabídková cena:
3.1

Dodavatel vyplní žlutě podbarvená políčka v cenové tabulce, která tvoří
přílohu č. 1 této poptávky.

3.2

Ceny se uvádějí v USD bez DPH se zaokrouhlením na dvě desetinná místa a zahrnují
veškeré náklady dodavatele spojené s plněním zakázky.

4. Způsob posouzení a hodnocení nabídek:
4.1. Jediným hodnotícím kritériem při splnění všech dalších požadavků je ekonomická
výhodnost nabídky, kterou bude zadavatel hodnotit dle nejnižší celkové nabídkové
ceny v USD bez DPH.
4.2. Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek
uvedených v této poptávce až po hodnocení nabídek. Zadavatel si dále vyhrazuje
právo posoudit pouze nabídku vybraného dodavatele.
5. Kontaktní osoby za ČNB:
Mgr. David Lenc, tel.: +420 224 412 905, e-mail: david.lenc@cnb.cz.
v době jeho nepřítomnosti:
Mgr. Vojtěch Dyluš, tel.: +420 224 412 345, e-mail: vojtech.dylus@cnb.cz.
6. Požadavky na nabídku dodavatele:
6.1. Nabídka dodavatele, korespondence a dokumenty týkající se poptávky budou
zpracovány pouze v českém jazyce, v nabídkách odkazované dokumenty (zejména
EULA či marketingové materiály) mohou být též v anglickém jazyce.
6.2. Nabídky jednotlivých dodavatelů musí obsahovat zejména:
6.2.1. Identifikační údaje dodavatele - název nebo obchodní firma dodavatele, sídlo
nebo místo podnikání, IČO, DIČ (bylo-li přiděleno), telefon, kontaktní osoba
dodavatele (jméno a příjmení, telefon, e-mail).
6.2.2. Doklady dle bodu 2 této poptávky (tj. doklady prokazující splnění
kvalifikace). Čestné prohlášení dodavatele musí být podepsáno osobou
oprávněnou jednat za dodavatele.
6.2.3. Vyplněnou cenovou tabulku (viz příloha č. 1 této poptávky).
7. Lhůta pro podání nabídek:
7.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. června 2020 v 10:00 hodin.
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7.2. Podáním nabídky se rozumí podání nabídky zadavateli prostřednictvím zadavatelem
stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese:
https://ezak.cnb.cz/. Podrobné informace o ovládání elektronického nástroje E-ZAK
(uživatelská příručka) jsou dostupné na adrese: https://ezak.cnb.cz/.
7.3. V souvislosti s podáním pouze elektronických nabídek se veřejné otevírání nabídek
nekoná. Otevírání nabídek bude provedeno bez zbytečného odkladu po uplynutí
lhůty pro podání nabídek.
8. Další informace k poptávce:
8.1

Komunikace mezi ČNB a dodavatelem probíhá v českém jazyce, není-li stanoveno
v této poptávce nebo dohodnuto jinak.

8.2

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Podá-li dodavatel více nabídek,
budou všechny nabídky dodavatele vyřazeny a dodavatel bude z poptávky vyloučen.

8.3

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Nabídka obsahující varianty bude vyřazena
a dodavatel bude z poptávky vyloučen.

8.4

ČNB si vyhrazuje právo požadovat po dodavatelích vysvětlení nabídky, nevybrat
žádnou nabídku či zrušit tuto poptávku nebo její část až do doby uzavření smlouvy,
aniž by tím dodavatelům vznikl nárok na úhradu jakýchkoli nákladů spojených
s předložením nabídky do poptávky.

8.5

Pokud nedojde k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, ČNB si vyhrazuje
právo jednat o uzavření smlouvy s dalším účastníkem poptávky, a to v pořadí, které
vyplývá z výsledků hodnocení nabídek. ČNB může tento postup do uzavření
smlouvy použít opakovaně.

8.6

Podáním nabídky v rámci poptávky nevzniká dodavatelům nárok na úhradu
jakýchkoli nákladů spojených se zpracováním nabídky a účastí v poptávce.

8.7

Případné dotazy související s poptávkou může dodavatel zaslat prostřednictvím
elektronického nástroje EZAK nebo e-mailové pošty na adresu kontaktní osoby dle
bodu 5 této poptávky. Dotazy musejí být doručeny nejpozději do 10. června 2020
do 12:00 hodin. Všechny odpovědi na dotazy budou uveřejněny na profilu
zadavatele https://ezak.cnb.cz.

8.8

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit pořadí nabídek včetně uvedení nabídkových
cen jednotlivých dodavatelů.

8.9

Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit dodavatelům rozhodnutí o výběru dodavatele,
případná vyloučení dodavatelů či zrušení poptávky uveřejněním na svém profilu
zadavatele: https://ezak.cnb.cz.

Předem Vám děkujeme za Vaši případnou nabídku v předmětné poptávce.
S pozdravem

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Milan Zirnsák
ředitel sekce informatiky

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky
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Přílohy
Příloha č. 1 – Cenová tabulka
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení dodavatele (vzor)
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