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Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)
Preambule
Tato ZD je vypracována jako podklad pro podání písemné žádosti o účast, včetně dokladů
k prokázání splnění kvalifikace (dále jen „žádost o účast“), a dále jako podklad k následnému
podání nabídky (dále jen „nabídka“) v nadlimitní veřejné zakázce na služby, vedené pod názvem
„Výroba velkoprůměrových stříbrných mincí“, zadávané v užším řízení dle § 58 a n. zákona.

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je výroba pamětních velkoprůměrových stříbrných mincí (dále jen
„PSM“). Výrobou PSM se rozumí kompletní technická příprava výroby a výroba PSM a jejich
kompletace do obalů dodavatelem.
Počet dodaných PSM bude činit 2 300 kusů matované varianty v běžné kvalitě a 5 800 kusů
leštěné varianty v běžné kvalitě.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří
přílohu č. 1 této ZD.

2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
CPV
Název
Bankovnictví

číslo
66110000-4

3. Požadavek na poskytnutí jistoty
Zadavatel jistotu nepožaduje.

4. Obchodní a platební podmínky
Obchodní podmínky včetně platebních podmínek jsou obsaženy v návrhu smlouvy, který tvoří
přílohu č. 1 ZD.
Tento návrh smlouvy je pro dodavatele závazný, přičemž dodavatel do návrhu smlouvy doplní
pouze zadavatelem požadované údaje, ostatní náležitosti není oprávněn jakkoli měnit.

5. Technické podmínky
Technické podmínky jsou podrobně vymezeny v příloze č. 1 ZD – Návrhu smlouvy, konkrétně
v přílohách č. 1 a č. 3.

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
6.1. Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za výrobu PSM vyplněním podbarvených polí
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v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 2 ZD.
6.2. Pokud účastník ve své nabídce některé ze žlutě podbarvených polí v příloze č. 2 této
ZD vůbec nevyplní, může být nabídka tohoto účastníka ze zadávacího řízení vyřazena
pro nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách a účastník může
být ze zadávacího řízení vyloučen.
6.3. Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním
předmětu veřejné zakázky. Cena plnění bude uvedena v Kč bez DPH, vždy zaokrouhlena
na 2 desetinná místa.
6.4. V případě, že celková nabídková cena u každého z dodavatelů, jejichž nabídky budou
hodnoceny, překročí částku 240 000 000 Kč bez DPH, vyhrazuje si zadavatel právo
zrušit zadávací řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona.

7. Posouzení a hodnocení nabídek
7.1. Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek uvedených
v této ZD až po hodnocení nabídek. Zadavatel si dále vyhrazuje právo posoudit pouze
nabídku vybraného dodavatele.
7.2. Nabídky budou hodnoceny na základě jejich ekonomické výhodnosti dle § 114 odst. 2
zákona. Zadavatel stanovuje tato dílčí kritéria o uvedených vahách:
Kritérium č. 1 Celková nabídková cena za výrobu PSM
Kritérium č. 2 Kvalita vzorových odražků

60 %
40 %

7.3. V rámci každého kritéria bude nabídce přiřazeno 0 až 100 bodů (100 bodů = nejlepší
hodnocení), každá další nabídka získává takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru
splnění hodnoceného kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce v hodnoceném kritériu
(dvěma či více nabídkám může být přiděleno stejné bodové ohodnocení).
7.4. Bodové hodnocení kritéria č. 1, tj. „Celková nabídková cena za výrobu PSM“, bude
stanoveno jako poměr celkové nabídkové ceny za výrobu PSM (v Kč bez DPH) nabídky
s nejnižší celkovou nabídkovou cenou za výrobu PSM a celkové nabídkové ceny
za výrobu PSM (v Kč bez DPH) hodnocené nabídky vynásobený 100, tedy:

bodová hodnota nabídky
v kritériu „Celková nabídková cena
= 100*
za výrobu PSM“

celková nabídková cena za výrobu PSM
nabídky s nejnižší celkovou
nabídkovou cenou za výrobu PSM
v Kč bez DPH
celková nabídková cena za výrobu PSM
hodnocené nabídky v Kč bez DPH

Nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou za výrobu PSM získá 100 bodů.
7.5. Hodnocení nabídek v rámci kritéria č. 2, tj. „Kvalita vzorových odražků“, provede
specializovaná technická subkomise (dále jen „subkomise“), a to způsobem, že každý člen
subkomise posoudí vzorové odražky v nabídce v 18 (1. typ odražku – matovaná varianta),
resp. 19 (2. typ odražku – leštěná varianta) parametrech popsaných v hodnotící tabulce, jejíž
vzor tvoří přílohu č. 3 této ZD, a přiřadí každé nabídce u každého parametru bodové
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hodnocení od 0 do 100 bodů. Každý ze členů subkomise přidělí nabídce body za každý typ
odražku (tj. 1. a 2. typ) odražku. Odražky budou subkomisí posuzovány anonymně.
V zájmu zachování anonymity předloží dodavatel odražky pro hodnocení bez označení
mincovny (viz požadavek v bodu 13.2 této ZD).
Body přidělené členy subkomise dané nabídce se v jednotlivých parametrech uvedených
v hodnotící tabulce sečtou a vydělí počtem posuzovaných parametrů, čímž bude získán
průměrný počet bodů u každého hodnotitele. Takto získané průměrné počty bodů
za každého hodnotitele se následně sečtou a vydělí počtem hodnotitelů, čímž bude získán
průměrný počet bodů všech hodnotitelů, tj. výsledný počet bodů pro 1. typ odražku.
Výše uvedený postup bude poté aplikován i na hodnocení 2. typu odražku.
Následně subkomise vypočte průměr z výsledných počtů bodů jednotlivých typů odražků
(typ 1 a 2). Takto získaná výsledná hodnota představuje počet bodů získaných nabídkou
v rámci hodnotícího kritéria „Kvalita vzorových odražků“ před konečnou bodovou redukcí
dle bodu 7.6 této ZD.
Bodová hodnota nabídky pro kritérium „Kvalita vzorových odražků“ = průměr bodů
získaných v rámci hodnocení 1. a 2. typu odražku výše uvedeným způsobem.
Hodnotící tabulky vyplněné všemi členy subkomise budou předány hodnotící komisi.
Hodnotící komise v hodnocení nabídek dále postupuje dle bodů 7.6 a 7.7 této ZD.
7.6. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová
ohodnocení nabídek podle výše uvedených kritérií vynásobí příslušnou vahou daného
kritéria. Takto vzniklé číselné hodnoty se sečtou v rámci obou dílčích kritérií, čímž vznikne
číselné ohodnocení nabídky.
7.7. Na základě číselného ohodnocení stanoví hodnotící komise pořadí výhodnosti jednotlivých
nabídek tak, že jako nejvýhodnější je vybrána nabídka, která dosáhla nejvyššího číselného
ohodnocení. Pokud by více nabídek dosáhlo stejného číselného ohodnocení, pak je
pro pořadí těchto nabídek rozhodující vyšší počet bodů u kritéria celková nabídková cena
za výrobu PSM.

8. Požadavky zadavatele na kvalifikaci
8.1.

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, 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
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Rejstříku trestů jak pro tuto právnickou osobu, tak zároveň pro každého člena statutárního
orgánu této právnické osoby, 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 české právnické osoby 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],
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, nebo písemného čestného prohlášení dodavatele
o prokázání splnění základní způsobilosti, není-li dodavatel v obchodním rejstříku zapsán,
podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Vzor tohoto prohlášení je uveden
v příloze č. 5 ZD – Čestné prohlášení dodavatele [ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
zákona]
e) (VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) 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. 5 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 dokladů uvedených v písm. a)
až e) tohoto bodu předložením čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona, k čemuž je oprávněn
využít přílohu č. 5 ZD – Čestné prohlášení dodavatele. Podává-li žádost o účast dodavatel,
fyzická osoba, předkládá čestné prohlášení pro fyzickou osobu. Podává-li žádost o účast
dodavatel, právnická osoba, předkládá čestné prohlášení pro právnickou osobu.
Zadavatel však za účelem urychlení průběhu zadávacího řízení dodavatelům doporučuje, aby již
v žádostech o účast předložili úředně ověřené kopie či originály dokladů k prokázání splnění
kvalifikace. V této souvislosti zadavatel dodavatele upozorňuje, že před uzavřením smlouvy
bude požadovat od vybraného dodavatele předložení výše uvedených dokladů o kvalifikaci
/písm. a) až e)/, 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.
8.2.

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice podle § 77 zákona
předložením 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 uvedených dokladů
předložením čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona, k čemuž je oprávněn využít přílohu č. 5
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ZD – Čestné prohlášení dodavatele. Podává-li žádost o účast dodavatel, fyzická osoba,
předkládá čestné prohlášení pro fyzickou osobu. Podává-li žádost o účast dodavatel, právnická
osoba, předkládá čestné prohlášení pro právnickou osobu.
Zadavatel však za účelem urychlení zadávacího řízení dodavatelům doporučuje, aby již
v žádostech o účast předložili úředně ověřené doklady k prokázání splnění kvalifikace či originály
těchto dokladů. V této souvislosti zadavatel dodavatelem upozorňuje, že před uzavřením
smlouvy bude požadovat od vybraného dodavatele předložení výše uvedených dokladů
o kvalifikaci, 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.
8.3.

Technická kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace:
a) podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu minimálně 3 významných
služeb poskytnutých dodavatelem za posledních 10 let před zahájením zadávacího
řízení, v němž budou uvedeny alespoň následující údaje:






identifikace objednatele,
předmět a rozsah významné služby,
doba poskytnutí významné služby,
cena každé významné služby,
kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné služby ověřit.

Významnou službou se rozumí výroba mincí nebo medailí ze stříbra, zlata nebo prvků
platinové skupiny o průměru větším než 50 mm, přičemž alespoň jedna služba byla
poskytnuta v rozsahu nejméně 100 kusů.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že s ohledem na výhradu uvedenou v bodu 10.2 této ZD,
nemůže dodavatel prokázat tuto část technické kvalifikace prostřednictvím poddodavatele.
b) podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona předložením seznamu minimálně dvou techniků,
kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a předložením osvědčení o jejich
vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám.
Zadavatel požaduje, aby se na plnění předmětu veřejné zakázky podílel alespoň jeden
technik s následující kvalifikací:
 nejméně 3 roky praxe v přípravě redukování, redukování a ryteckých úpravách
redukcí ražeb mincovního typu
a dále alespoň jeden technik s následující kvalifikací:
 nejméně 3 roky praxe v managementu kvality v ražbě mincí nebo medailí.
K doložení kvalifikace výše uvedených techniků předloží dodavatel podepsané profesní
životopisy těchto techniků, ve kterých bude uvedeno minimálně:
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1. jméno, příjmení, titul,
2. vztah k dodavateli (pracovněprávní či jiný),
3. profesní zkušenosti dokazující splnění kvalifikačních požadavků na odbornou
způsobilost.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že s ohledem na výhradu uvedenou v bodu 10.2 této ZD,
nemůže dodavatel prokázat tuto část technické kvalifikace prostřednictvím poddodavatele.
c) podle § 79 odst. 2 písm. e) zákona předložením popisu technického vybavení,
přinejmenším typu automatického redukčního stroje nebo kombinovaného
bezdotykového a mechanického redukčního stroje, lisů na rozmnožování razidel
a ražebních lisů a předložením popisu opatření dodavatele k zajištění kvality,
přinejmenším ražby mincí a vhodnosti zvolených obalů pro dlouhodobé uložení
mincí.
d) podle § 79 odst. 2 písm. g) zákona umožněním provedení kontroly technické kapacity
zadavatelem a provedením kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem. Účastník zadávacího řízení uvede
v žádosti o účast návrh alespoň tří termínů, během kterých se zadavatel či jím pověřená
osoba bude moci účastnit kontroly technické kapacity a opatření týkajících se zabezpečení
jakosti u účastníka zadávacího řízení. Na základě tohoto návrhu bude s účastníkem
zadávacího řízení závazně dohodnut konkrétní termín provedení kontroly. Nejzazším
termínem pro provedení kontroly jsou dva týdny od konce lhůty pro podání žádostí
o účast do zadávacího řízení.
Kontrola bude především zaměřena na schopnost přípravy modelů k redukování,
mechanického redukování na automatickém redukčním stroji nebo kombinovaném
bezdotykovém a mechanickém redukčním stroji (nepřipouští se redukování elektroerozívní
cestou), ryteckých úprav redukcí, rozmnožování jednotlivých stupňů výrobních nástrojů
(redukce, matrice, punc, razidlo), jejich další zpracování, finalizace a povrchová úprava
včetně leštění a matování, ražbu mincí s hranou vroubkovanou a hladkou s vlysem, ražbu
mincí v předpokládaných objemech, kompletaci do obalů v bezprašném a řádně
osvětleném prostoru a ničení vadných a nepotřebných střížků, mincí a výrobních nástrojů
všech stupňů. Dále bude kontrola zaměřena na zajištění bezpečného skladování střížků,
mincí a výrobních nástrojů.
Po úspěšném provedení kontroly zadavatel vystaví písemné potvrzení o úspěšném
prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu a předá jej účastníkovi zadávacího
řízení. Toto potvrzení bude sloužit jako doklad pro prokázání splnění požadovaného
kritéria technické kvalifikace.
Od provedení kontroly může zadavatel upustit v případě, že technická kapacita a opatření
týkající se zabezpečení jakosti dodavatele je již zadavateli známa z jiné provedené
kontroly v rámci jiného obdobného řízení, pokud od provedení kontroly neuplynulo ke dni
podání žádosti o účast více než 12 měsíců.
Od provedení kontroly může zadavatel upustit dále s ohledem na aktuální přijatá
epidemiologická opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou
České republiky (nebo vládou i jiného státu, a to i mimo území Evropské unie)
a dalšími navazujícími opatřeními přijatými v důsledku pandemie COVIDu-19.
Dodavatel je oprávněn předložit v žádosti o účast originály, úředně ověřené nebo prosté
kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b), c), d) a e) zákona.
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Zadavatel tak nepřipouští prokázání splnění tohoto kritéria kvalifikace prostřednictvím
čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona.
Zadavatel však za účelem urychlení zadávacího řízení dodavatelům doporučuje, aby již
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,
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.
8.4.

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.
8.5.

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. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se
předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává,
může být nahrazen čestným prohlášením.
8.6.

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
8.7.

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
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) tohoto bodu je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
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společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci
a předkládá doklady podle čl. 8.3 ZD, musí dokument podle písm. d) obsahovat závazek, že jiná
osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
8.8.

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.
8.9.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis
nahrazuje doklad prokazující:
a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost podle § 74 zákona.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.

9. Požadavky na způsob zpracování žádosti o účast
9.1. Písemná žádost o účast bude doručena v českém nebo slovenském jazyce.
9.2. Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu žádost o účast.
9.3. Žádost o účast musí obsahovat:
9.3.1. Identifikační údaje dodavatele:









obchodní firmu nebo název dodavatele, sídlo, právní formu, identifikační číslo
(bylo-li přiděleno), pokud jde o právnickou osobu,
obchodní firmu nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo
trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou
osobu,
osobu/osoby oprávněnou/é jednat a podepisovat za dodavatele,
kontaktní osobu,
telefon,
e-mail,
identifikátor datové schránky (pokud ji má přidělenu a zpřístupněnu).

9.3.2. Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele dle bodu 8 ZD,
vč. vyplněného čestného prohlášení dodavatele (příloha č. 5 ZD), popř. jednotné
evropské osvědčení.
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9.3.3. V případě, že dodavatel bude prostřednictvím jiných osob prokazovat část technické
kvalifikace nebo profesní způsobilosti, je dodavatel povinen rovněž předložit
doklady dle bodu 8.7 ZD.
Čestná prohlášení budou podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
V případě podpisu dokumentu zástupcem na základě plné moci bude tato skutečnost
v dokumentu výslovně uvedena a v žádosti o účast bude přiložena kopie této plné moci.

10. Využití poddodavatelů
10.1. Zadavatel v souladu s ust. § 105 zákona požaduje, aby dodavatel ve své nabídce
specifikoval části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů
a uvedl identifikační údaje1 těchto poddodavatelů.
10.2. Zadavatel dále v souladu s ust. § 105 odst. 2 zákona stanoví, že příprava redukování,
redukování modelů, rytecké úpravy, rozmnožování výrobních nástrojů s výjimkou
ražebního kruhu, finální povrchová úprava razidel, výroba mincí a kompletace mincí
do obalů musí být prováděny (plněny) přímo vybraným dodavatelem.

11. Lhůta pro podání žádostí o účast
Lhůta pro podání žádostí o účast končí dne 12. 3. 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/.
Podrobné informace o ovládání elektronického nástroje E-ZAK (uživatelská příručka) jsou
dostupné na adrese: https://ezak.cnb.cz/.

12. Požadavky na způsob zpracování nabídky
12.1. Nabídka v písemné podobě bude doručena v českém nebo slovenském jazyce.
12.2. Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.
12.3. Nabídka musí obsahovat:
12.3.1. Identifikační údaje dodavatele:








obchodní firmu nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo
trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou
osobu,
osobu/osoby oprávněnou/é jednat a podepisovat za dodavatele,
kontaktní osobu,
telefon,
e-mail,
identifikátor datové schránky (pokud ji má přidělenu a zpřístupněnu).

12.3.2. Návrh smlouvy (příloha č. 1 ZD) doplněný v požadovaných ustanoveních.
12.3.3. Vyplněnou cenovou tabulku (příloha č. 2 ZD).
1

Identifikačními údaji se dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a
obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu.
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12.3.4. Vzorové odražky dle bodu 13.2 této ZD.
Vzorové odražky, které budou předmětem hodnocení dle bodů 7.5 a 7.6 této ZD
(tj. odražky 1. a 2. typu), budou dodavatelem předloženy zvlášť v uzavřeném
obalu zabezpečeném proti běžnému poškození a nerozpoznatelnému otevření.
Obal bude označen názvem zadávacího řízení „Výroba velkoprůměrových
stříbrných mincí“, adresou zadavatele, adresou dodavatele, včetně jeho
identifikačního (nebo jiného registračního) čísla, a nápisem „NEOTVÍRAT,
BUDE OTEVŘENO KOMISIONÁLNĚ – VZOROVÉ ODRAŽKY“.
Zadavatel doporučuje, aby byl obal opatřen bezpečnostními prvky, které jej zajistí
proti poškození a proti manipulaci tak, aby byla vyloučena možnost jejich
neoprávněného nahrazení.
12.3.5. Číslo bankovního účtu účastníka zadávacího řízení (včetně IBAN a BIC
v případě účastníků zadávacího řízení se sídlem mimo území České republiky)
dle bodu 15 této ZD.

13. Ostatní
13.1. Ústní i písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v českém
jazyce, nebude-li dohodnuto jinak.
13.2. K výrobě vzorových odražků, které budou předmětem hodnocení dle bodů 7.5 a 7.6 této ZD
(tj. odražky 1. a 2. typu), budou účastníkům zadávacího řízení, kteří prokázali splnění
kvalifikace a byli vyzváni k podání nabídky, na základě jejich žádosti doručené kontaktní
osobě zadavatele pro věci organizační uvedené na titulní straně této ZD zapůjčeny sádrové
modely líce a rubu návrhů určených k realizaci vzorových odražků, které účastníci
zadávacího řízení vrátí zpět zadavateli v den, kdy bude končit lhůta pro podání nabídek
(viz bod 14 této ZD). Účastník zadávacího řízení musí sám bez použití poddodavatele
zajistit přípravu redukování, redukování modelů, rytecké úpravy nebo přímé ruční rytí,
rozmnožování ražebních nástrojů s výjimkou ražebního kruhu, finální povrchové úpravy
razidel, ražbu odražků a kompletaci odražků do obalů.
V zájmu zachování anonymity hodnocení nepoužije dodavatel na vzorové odražky 1. a 2.
typu svou zvolenou značku, ale velké písmeno abecedy, které dodavateli přidělí
zadavatel v e-mailové zprávě zaslané kontaktní osobě dodavatele bezprostředně
po převzetí modelů dodavatelem. Vzorové odražky budou předloženy ve dvou ražebních
provedeních, a to v matované variantě v běžné kvalitě – standard (1. typ odražku)
a v leštěné variantě v běžné kvalitě – standard (2. typ odražku). Technické parametry
vzorových odražků (1. a 2. typu) jsou uvedeny v příloze č. 4 této ZD. Vzorové odražky
musí být provedeny způsobem a v kvalitě, která je obvyklá u moderních mincí. Zejména
musí být čistě provedeny rytecké úpravy po redukování nebo přímé rytí, musí být dodržen
průměr včetně tolerance a tolerance síly (tloušťky). Mincovním kovem vzorových odražků
bude stříbro min. 900/1000, hmotnost odražků je stanovena na 1 000 g, odražky musí mít
požadovaný průměr, síla není stanovena. Hrana odražků bude hladká. Hodnotící parametry
jsou uvedeny v tabulce, jejíž vzor tvoří přílohu č. 3 této ZD.
13.3. Střížky pro vzorové odražky (obou typů) si dodavatel obstará sám na vlastní náklady.
13.4. V souladu s ustanovením § 104 odst. 2 zákona zjistí zadavatel u vybraného dodavatele,
který je právnickou osobou, údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 2
2

Viz zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
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z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky
právnických a fyzických osob.
Nelze-li údaje o skutečném majiteli postupem dle § 122 odst. 4 zákona zjistit, vyzve
zadavatel před uzavřením smlouvy vybraného dodavatele, který je právnickou osobou,
v souladu s ust. § 122 odst. 5 zákona k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci
údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem,
a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a)
k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
1.

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2.

seznam akcionářů,

3.

rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4.

společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil na základě výzvy
zadavatele požadované údaje a doklady v souladu s ustanovením § 122 odst. 7 zákona.
13.5. Případné námitky podle § 241 zákona je dodavatel oprávněn zaslat prostřednictvím datové
schránky zadavatele (ID datové schránky: 8tgaiej), nebo prostřednictvím el. nástroje EZAK (https://ezak.cnb.cz/).
13.6. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

14. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek bude zadavatelem stanovena po posouzení kvalifikace účastníků
zadávacího řízení, a to ve Výzvě k podání nabídek, kterou zadavatel vyzve všechny účastníky
zadávacího řízení, kteří podali žádost o účast ve lhůtě uvedené v bodu 11 této ZD a prokázali
splnění kvalifikace.
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/.
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.
Místo pro podání vzorových odražků dle bodu 13.2 ZD a způsob jejich doručení
Vzorové odražky, které musí být dle bodu 12.3.4 ZD součástí nabídky, se doručují následujícími
způsoby, a to:
a) zasláním do sídla zadavatele:
Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1,
b) podáním na podatelně zadavatele:
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Česká národní banka
Senovážná 3
115 03 Praha 1
Pracovní doba podatelny zadavatele:
pondělí – pátek: 7:00 – 15:00 hod.
Pracovník podatelny se k převzetí vzorových odražků dostaví na základě výzvy pracovníka
ostrahy zadavatele. Časem převzetí vzorových odražků je okamžik jejich skutečného převzetí
pracovníkem podatelny. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že může dojít k časové prodlevě mezi
okamžikem vstupu osoby doručující vzorové odražky do budovy zadavatele a okamžikem
skutečného předání vzorových odražků pracovníkovi podatelny (např. z důvodu orientace osoby
doručující nabídku v budově). Proto zadavatel žádá dodavatele, aby vstupovali do budovy
vchodem Senovážná 3 s přiměřeným časovým předstihem (doporučujeme minimálně 5 minut před
uplynutím lhůty pro podání nabídek).

15. Odměna
Všem účastníkům zadávacího řízení, kteří budou zadavatelem vyzváni k podání nabídky
a předloží vzorové odražky podle bodů 13.2 a 14 této ZD bude vyplacena odměna ve výši
100 000 Kč. Tato odměna zahrnuje náklady na pořízení stříbra na výrobu vzorových
odražků.
Odměna bude zdaněna dle platných předpisů a bude vyplacena až po ukončení zadávacího řízení
na účet účastníka uvedený v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této ZD.
Odměna bude vyplacena i v případě zrušení zadávacího řízení po předložení vzorových odražků.

16. Přílohy:
č. 1 ZD – Návrh smlouvy včetně příloh
č. 2 ZD – Cenová tabulka
č. 3 ZD – Hodnocení technické kvality vzorových odražků (1. a 2. typ)
č. 4 ZD – Technické parametry vzorových odražků (1. a 2. typ)
č. 5 ZD – Čestné prohlášení dodavatele (vzor)
V Praze dne 4. března 2021
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Josef Ducháček
ředitel sekce peněžní

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky
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