Č. j.: 2020/141254/CNB/420

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(dále jen „ZD“)

veřejné zakázky zadávané v nadlimitním režimu v jednacím řízení s uveřejněním
dle § 60 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „zákon“)

„Dodávka a servis technologií pro zpracování mincí“

Zadavatel:
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
IČO: 48136450
DIČ: CZ48136450
Zastoupená:
Ing. Zdeňkem Viriusem
a
Ing. Josefem Ducháčkem
Kontaktní osoba pověřená
organizační:
Mgr. Vojtěch Dyluš
E-mail: vojtech.dylus@cnb.cz
tel.: + 420 224 412 345
a v případě jeho nepřítomnosti:
Mgr. Adriana Králová
E-mail: adriana.kralova@cnb.cz
tel.: + 420 224 412 127
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pro

věci

1. Obecné ustanovení
Veřejná zakázka navazuje na předchozí otevřené řízení k veřejné zakázce „Dodávka a servis sestav
strojů pro zpracování mincí“, jehož formulář Oznámení o výsledku zadávacího řízení byl
ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne 9. ledna 2019 pod evidenčním číslem formuláře
F2019-000525 a v Úřední věstníku EU pod číslem oznámení TED: 2019/S 006-009206, a na
otevřené řízení k veřejné zakázce „Dodávka a servis technologií pro zpracování mincí“, jehož
formulář Oznámení o výsledku zadávacího řízení byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne
7. září 2020 pod evidenčním číslem formuláře F2020-031262 a v Úřední věstníku EU pod číslem
oznámení TED: 2020/S 175-422534, která byla zrušena na základě § 127 odst. 1 zákona. Během
těchto otevřených řízení zadavatel prováděl předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli
dle § 33 zákona. Obsah těchto předběžných tržních konzultací je uveden na profilu zadavatele u
výše uvedených zrušených zadávacích řízení (viz https://ezak.cnb.cz/contract_display_585.html a
https://ezak.cnb.cz/contract_display_713.html).

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka a servis technologií
pro zpracování mincí, které zahrnují zařízení s elektromagnetickou kontrolou, zařízení s optickou
kontrolou a zařízení pro adjustaci mincí a kontejnerů EBKV pro shromáždění a uskladnění volně
sypaných mincí do pracovišť České národní banky. Celkový počet zpracovaných mincí se pohybuje
okolo 436 000 000 mincí ročně s tím, že podíl mincí nominálních hodnot Kč 1, 2 a 5 je 52 % a podíl
mincí nominálních hodnot Kč 10, 20 a 50 je 48 %. Minimální technické a funkční požadavky jsou
stanoveny v rámci přílohy č. 1 ZD.

3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
CPV
Název
Stroje pro třídění mincí

číslo ___
30123610-6

4. Požadavek na poskytnutí jistoty
Zadavatel jistotu nepožaduje.

5. Postup v jednacím řízení s uveřejněním
5.1 Dodavatelé ve lhůtě stanovené zadavatelem podávají žádosti o účast, kterými prokazují
splnění kvalifikace. Žádost o účast musí splňovat náležitosti stanovené v článku 7 ZD.
5.2 Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast zadavatel u každého z účastníků posoudí, zda
účastník splňuje požadavky zadavatele na prokázání základní a profesní způsobilosti
stanovené v článku 6 ZD. Zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení ty účastníky, kteří
neprokázali splnění kvalifikace. Nevyloučené účastníky zadavatel vyzve dle § 61 odst. 5
zákona k podání předběžných nabídek.
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5.3 Předběžnou nabídku může účastník po dobu jednání se zadavatelem upravovat. Zadavatel
jedná s účastníky o předběžných nabídkách s cílem zlepšit předběžné nabídky ve prospěch
zadavatele. Předmětem jednání však nebudou minimální podmínky VZ, které zadavatel
stanovil v rámci přílohy č. 1 ZD. Zadavatel si vyhrazuje, že nemusí o předběžných nabídkách
jednat a může zadat veřejnou zakázku na základě předběžné nabídky účastníka, jehož nabídka
bude, na základě hodnotících kritérií stanovených ve výzvě dle § 61 odst. 5 zákona,
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
5.4 Zadavatel může v průběhu jednání změnit nebo doplnit zadávací podmínky. O takové změně
nebo doplnění zadávacích podmínek musí zadavatel účastníky písemně informovat a poskytnout
jim přiměřenou dobu pro úpravu předběžných nabídek.
5.5 Zadavatel může s účastníky jednat písemně, osobně, případně prostřednictvím nástroje
pro videokonferenční hovor. Obsah každého osobního jednání zadavatel zdokumentuje
pořízením zvukové nahrávky či vyhotovením písemného protokolu z jednání, který bude
obsahovat souhrn hlavních prvků komunikace, tj. zejména datum jednání, seznam přítomných
osob, předmět jednání, výsledek jednání, znění dohod a ujednání, případně termín dalšího
jednání a návrh předmětu jednání. Způsob a forma jednání o předběžných nabídkách bude
účastníkům zadávacího řízení oznámen v dostatečném předstihu. Jednání se za účastníka
zadávacího řízení účastní osoba, která prokáže oprávnění jednat za tohoto účastníka.
5.6 Okamžik ukončení jednání nebo způsob jeho určení je zadavatel povinen oznámit účastníkům.
Zadavatel následně vyzve dle § 61 odst. 11 zákona účastníky k podání nabídek, které
budou vyhodnoceny.

6. Požadavky zadavatele na kvalifikaci
6.1 Základní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti podle § 74 zákona předložením:
a) (VE VZTAHU K ZEMI SVÉHO SÍDLA) výpisu z evidence Rejstříku trestů [k prokázání
základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona]. V případě, že je dodavatel
právnickou osobou, dodavatel předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů jak pro dodavatele
– právnickou osobu, tak zároveň pro každého člena statutárního orgánu této právnické
osoby, a pokud je členem statutárního orgánu právnická osoba, tak dodavatel předkládá
výpis z evidence Rejstříku trestů jak pro tuto právnickou osobu, tak zároveň pro každého
člena statutárního orgánu této právnické osoby a pro každou osobu zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka
závodu zahraniční právnické osoby, musí být předložen výpis z evidence Rejstříku trestů
této právnické osoby a vedoucího pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka
závodu české právnické osoby, předkládá se výpis z evidence Rejstříku trestů jak pro tuto
pobočku závodu jako právnickou osobu, tak zároveň pro každého člena statutárního orgánu
této pobočky závodu, a pokud je členem statutárního orgánu právnická osoba, tak se
předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů jak pro tuto právnickou osobu, tak zároveň pro
každého člena statutárního orgánu této právnické osoby a pro každou osobu zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu pobočky závodu a výpis z evidence Rejstříku trestů
vedoucího pobočky závodu,
b) (VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) potvrzení
příslušného
finančního
úřadu
[k
prokázání
základní
způsobilosti
dle
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona s výjimkou spotřební daně],
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c) (VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) potvrzení příslušné
okresní správy sociálního zabezpečení [k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1
písm. d) zákona],
d) (VE VZTAHU K ZEMI SVÉHO SÍDLA) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je
dodavatel zapsán v obchodním rejstříku [k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1
písm. e) zákona],
e) písemného čestného prohlášení dodavatele o prokázání splnění základní způsobilosti ve
vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) a c) zákona, podepsaného osobou oprávněnou jednat za
dodavatele. Vzor tohoto prohlášení je uveden v příloze č. 2 ZD – Čestné prohlášení
dodavatele.
f) písemného čestného prohlášení dodavatele o prokázání splnění základní způsobilosti ve
vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona, není-li dodavatel v obchodním rejstříku zapsán,
podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Vzor tohoto prohlášení je uveden
v příloze č. 2 ZD – Čestné prohlášení dodavatele.
Dodavatel je oprávněn předložit v žádosti o účast kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Dodavatel je rovněž oprávněn v žádosti o účast nahradit předložení výše uvedených dokladů
předložením čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona, k čemuž je oprávněn využít přílohu č. 2
této ZD - Čestné prohlášení dodavatele. Podává-li nabídku dodavatel, fyzická osoba, předkládá
čestné prohlášení pro fyzickou osobu. Podává-li nabídku dodavatel, právnická osoba, předkládá
čestné prohlášení pro právnickou osobu.
Zadavatel však za účelem urychlení zadávacího řízení dodavatelům doporučuje, aby v žádostech
o účast předložili úředně ověřené doklady k prokázání splnění kvalifikace či originály těchto
dokladů. V této souvislosti zadavatel dodavatele upozorňuje, že před uzavřením smlouvy bude
požadovat od vybraného dodavatele předložení výše uvedených dokladů o kvalifikaci [bod a)
až f)], a to v originálech či úředně ověřených kopiích, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil na základě výzvy zadavatele
požadované údaje a doklady o kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 7 zákona.
6.2 Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice podle § 77 zákona
předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán,
či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje [k prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona],
Dodavatel je oprávněn předložit v žádosti o účast kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Dodavatel je rovněž oprávněn v žádosti o účast nahradit předložení výše uvedených dokladů
předložením čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona, k čemuž je oprávněn využít přílohu č. 2
této ZD - Čestné prohlášení dodavatele. Podává-li nabídku dodavatel, fyzická osoba, předkládá
čestné prohlášení pro fyzickou osobu. Podává-li nabídku dodavatel, právnická osoba, předkládá
čestné prohlášení pro právnickou osobu.
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Zadavatel však za účelem urychlení zadávacího řízení dodavatelům doporučuje, aby v žádostech
o účast předložili úředně ověřené doklady k prokázání splnění kvalifikace či originály těchto
dokladů. V této souvislosti zadavatel dodavatele upozorňuje, že před uzavřením smlouvy bude
požadovat od vybraného dodavatele předložení výše uvedených dokladů o kvalifikaci [bod a)
tohoto článku], a to v originálech či úředně ověřených kopiích, pokud již nebyly v zadávacím
řízení předloženy.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil na základě výzvy zadavatele
požadované údaje a doklady o kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 7 zákona.

6.3 Stáří dokladů o kvalifikaci
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst.
1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem zahájení zadávacího řízení.
6.4 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
V souladu s § 81 zákona v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady
vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném
zadavatelem.
V souladu s ustanovením § 45 odst. 3 zákona pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení
dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle
právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem
do českého jazyka. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může
být nahrazen čestným prohlášením.
6.5 Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.
6.6 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může v souladu s ustanovením § 83 zákona prokázat určitou část technické kvalifikace
nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
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k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci
za dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby
je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
6.7 Jednotné evropské osvědčení
Dodavatel je také oprávněn v žádosti o účast nahradit předložení dokladů k prokázání své
kvalifikace předložením jednotného evropského osvědčení dle § 87 zákona.
Zadavatel však upozorňuje dodavatele, že předložení jednotného evropského osvědčení nezbavuje
vybraného dodavatele povinnosti předložit před uzavřením smlouvy originály či úředně
ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, a to na výzvu zadavatele dle § 86 odst. 3 a § 122 odst. 3
písm. a) zákona, neboť jednotné evropské osvědčení slouží pouze jako předběžný doklad
prokazující splnění kvalifikace.

7. Požadavky na obsah, formu a způsob podání žádostí o účast
7.1 Žádost o účast musí obsahovat:
7.1.1 Identifikační údaje dodavatele:


obchodní firma nebo název dodavatele, sídlo, právní forma, identifikační číslo (bylo-li
přiděleno), pokud jde o právnickou osobu,



obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého
pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu,



osoba/osoby oprávněná/é jednat a podepisovat za dodavatele,



kontaktní osoba,



telefon, fax,



E-mail,



identifikátor datové schránky (pokud ji má přidělenu a zpřístupněnu).

7.1.2 Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele dle čl. 6 této ZD, popř. vyplněné
a podepsané čestné prohlášení dodavatele (příloha č. 2 této ZD), popř. jednotné evropské
osvědčení.
Čestná prohlášení budou podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele. V případě
podpisu zástupcem na základě plné moci bude tato skutečnost v dokumentu výslovně uvedena
a součástí žádosti o účast bude kopie této plné moci.
7.2 Lhůta pro podání žádostí o účast končí dne 12. února 2021 v 10:00 hodin. Podáním
žádosti o účast se rozumí podání žádosti o účast zadavateli prostřednictvím zadavatelem
stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: https://ezak.cnb.cz/.
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Podrobné informace o ovládání elektronického nástroje E-ZAK (uživatelská příručka) jsou
dostupné na adrese: https://ezak.cnb.cz/.
7.3 Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu žádost o účast.
7.4 Žádost o účast musí být předložena v písemné podobě, a to v českém jazyce nebo v anglickém
jazyce.

8. Požadavky zadavatele na obsah, formu a způsob podání předběžné nabídky a
nabídky
Požadavky na obsah, formu a způsob podání předběžné nabídky budou stanoveny ve výzvě
k podání předběžných nabídek dle § 61 odst. 5 zákona. Požadavky na obsah, formu a způsob
podání nabídky budou upřesněny ve výzvě k podání nabídek dle § 61 odst. 11 zákona.

9. Ostatní
9.1 Ústní i písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v českém jazyce
nebo v anglickém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.
9.2 Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat za použití elektronického
nástroje dle § 213 zákona nebo datovou schránkou ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
9.3 Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost komunikace se zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji E-ZAK
(https://ezak.cnb.cz).
9.4 Tato Zadávací dokumentace je zpracována v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu
mezi těmito verzemi Zadávací dokumentace má přednost Zadávací dokumentace zpracovaná
v českém jazyce.
9.5 Případné námitky podle § 241 zákona je dodavatel oprávněn zaslat prostřednictvím datové
schránky (ID datové schránky: 8tgaiej) nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
(https://ezak.cnb.cz/).

Přílohy:
Příloha č. 1 ZD – Minimální funkční požadavky objednatele na technologie
Příloha č. 2 ZD – Čestné prohlášení dodavatele (vzor)
V Praze dne 15. prosince 2020
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Josef Ducháček
ředitel sekce peněžní

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky
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