NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
V Praze dne 9. října 2020
Č.j.: 2020/121379/CNB/420

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
ve zjednodušeném podlimitním řízení
veřejné zakázky
„Dodávky počítaček bankovek a mincí“
(dále jen „Výzva“)

Zadavatel:
Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
zastoupená: Ing. Josefem Ducháčkem, ředitelem sekce peněžní
a
Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
IČO: 48136450
(dále jen „zadavatel“)
Vás na základě ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“)

v y z ý vá
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení
k výše uvedené veřejné zakázce.
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1. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky:
Dodávky.
Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky, údržba a opravy počítaček bankovek
a počítaček mincí, včetně přídavných displejů pro Českou národní banku
(dále jen „zadavatel“) za podmínek uvedených níže v této výzvě.
Veřejná zakázka (dále též „VZ“) je rozdělena ve smyslu § 35 zákona na 2 samostatné
části takto:
část A) VZ – dodávky počítaček bankovek
Předmětem této části VZ jsou dodávky, údržba a opravy počítaček bankovek, kdy bližší
podmínky plnění jsou uvedeny v příloze č. 1A ZD - Návrh smlouvy – počítačky
bankovek.
Název

CPV

Kancelářské strojní zařízení a potřeby mimo počítače, tiskárny a nábytek 30100000-0
Počítačky bankovek
30132200-5
Opravy a údržba
50000000-5
část B) VZ - dodávky počítaček mincí
Předmětem této části VZ jsou dodávky, údržba a opravy počítaček mincí, včetně
přídavných
displejů,
kdy
bližší
podmínky
plnění
jsou
uvedeny
v příloze č. 1B ZD - Návrh smlouvy – počítačky mincí.
Název

CPV

Kancelářské strojní zařízení a potřeby mimo počítače, tiskárny a nábytek 30100000-0
Stroje pro počítání mincí
30123620-9
Opravy a údržba
50000000-5

2. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele: Česká národní banka
Sídlo:

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika

IČO:

48136450

DIČ:

CZ48136450
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Jméno osoby oprávněné jednat za zadavatele:
Ve věci zadávacího řízení je za zadavatele oprávněn jednat ředitel sekce peněžní
Ing. Josef Ducháček a ředitel sekce správní Ing. Zdeněk Virius.
Kontaktní osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věcech organizačních:
Mgr. Petra Bolfová
E-mail: petra.bolfova@cnb.cz
tel.: + 420 224 413 400
mob. tel: +420 704 960 136
a v případě její nepřítomnosti:
Mgr. Vojtěch Dyluš
E-mail: vojtech.dylus@cnb.cz
tel.: + 420 224 412 345
mob. tel: +420 704 960 131
3. Poskytnutí zadávací dokumentace podle § 96 zákona
Zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele http://ezak.cnb.cz
4. Lhůta pro podání nabídek, způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. října 2020 v 10:00 hod. 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 popř.
uživatelská příručka pro dodavatele) jsou dostupné na adrese: https://ezak.cnb.cz/.
Zadavatel sděluje, že otevřením nabídek v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění
jejich obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí
lhůty pro podání nabídek, a to bez přítomnosti veřejnosti.
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této výzvy.
6. Pravidla pro hodnocení nabídek
Pravidla jsou uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této výzvy.
7. Jazyk nabídky
Nabídka bude podána v českém jazyce, nebude-li zadavatelem stanoveno jinak.
Příloha: Zadávací dokumentace
Ing. Josef Ducháček
ředitel sekce peněžní

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky
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