NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
V Praze dne 14. dubna 2021
Č.j.: 2021/038594/CNB/420

Výzva k podání nabídek
ve zjednodušeném podlimitním řízení
veřejné zakázky
„Výroba audiovizuálních děl pro Českou národní banku“
(dále jen „Výzva“)

Zadavatel:
Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
a
Ing. Janou Báčovou, CIA, ředitelkou sekce kancelář
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:
Služby.
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je výroba audiovizuálního díla (dále jen „AVD“) s pracovním
názvem „Pamětní mince a bankovky 2021-2025“, včetně aktualizace tohoto AVD o nové
události a poznatky s předpokládanou realizací až cca 3x ročně po dobu 5 let. Dále je
předmětem veřejné zakázky i výroba dalších AVD a jejich aktualizace dle aktuálních
potřeb a požadavků zadavatele, přičemž v této části se smlouva uzavírá na dobu neurčitou.
AVD budou v rámci všeobecné typizace AVD na pomezí dokumentárních a výukových
filmů, příp. záznamů živých událostí.
Výrobou a aktualizací AVD se rozumí spolupráce dodavatele s pracovníky zadavatele
nebo třetími osobami určenými zadavatelem na vytvoření a aktualizaci literárního
a technického scénáře, komentáře a dialogů ve zvuku a informačních textů v obraze,
natočení všech obrazů (s výjimkou obrazů natočených jinými dodavateli nebo použitých
z jiných AVD, které určí zadavatel), jejich umělecký sestřih, smíchání zvuku z mluveného
slova pořízeného kontaktně nebo postsynchronem, původně zkomponované nebo archivní
hudby a původních nebo archivních ruchů a atmosfér, vytvoření úvodních a závěrečných
titulků, konverze do nižších rozlišení podle zamýšleného typu projekce či vysílání
a jakékoliv další umělecké a technické činnosti nezbytné k vytvoření, dokončení a předání
AVD.
Předmětem veřejné zakázky je také překlad mluveného slova a informačních textů
do anglického nebo jiného jazyka, jejich úprava (redukce obsahu) pro titulky a montáž
podtitulků v obraze.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy, který tvoří
přílohu č. 1 Zadávací dokumentace (dále také jen „ZD“).
2. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele: Česká národní banka
Sídlo:

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika

IČO:

48136450

DIČ:

CZ48136450

Osoby oprávněné jednat za zadavatele:
Ve věci zadávacího řízení je za zadavatele oprávněn jednat ředitel sekce správní
Ing. Zdeněk Virius a ředitelka sekce kancelář Ing. Jana Báčová, CIA.
Kontaktní osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věcech organizačních:
Mgr. Jaroslava Malá
e-mail: jaroslava.mala@cnb.cz
tel.: +420 224 412 412, 704 960 137
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v případě její nepřítomnosti:
Mgr. Adriana Králová
e-mail: adriana.kralova@cnb.cz
tel.: +420 224 412 127, 704 960 135
3. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace
http://ezak.cnb.cz

včetně

příloh

je

uveřejněna

na

profilu

zadavatele:

4. Lhůta pro podání nabídek, způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 4. května 2021 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) 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.
Nebude-li možné vzorové AVD dle bodu 8.2.6 ZD zpřístupnit odkazem na webové
stránky, bude dodavatelem předloženo ve lhůtě pro podání nabídek, a to na CD,
DVD nebo USB nosiči v jednom uzavřeném obalu. Obal bude označen názvem
veřejné zakázky „Výroba audiovizuálních děl pro Českou národní banku“, adresou
zadavatele, adresou dodavatele včetně jeho identifikačního (nebo jiného
registračního)
čísla
a
nápisem „NEOTVÍRAT,
BUDE
OTEVŘENO
KOMISIONÁLNĚ – PODKLADY PRO HODNOCENÍ“. Zadavatel doporučuje,
aby byl obal opatřen bezpečnostními prvky, které jej zajistí proti poškození a proti
manipulaci tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení.
Označený obal lze doručit následujícími způsoby:
a) zasláním do sídla zadavatele:
Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
b) podáním na podatelně zadavatele:
Česká národní banka
Senovážná 3
115 03 Praha 1
Pracovní doba podatelny zadavatele:
pondělí – čtvrtek: 8:00 – 15:00 hod.
pátek:
8:00 – 15:00 hod.
Pracovník podatelny se k převzetí obalu dostaví na základě výzvy pracovníka ostrahy
zadavatele. Časem převzetí obalu je okamžik jeho skutečného převzetí pracovníkem
podatelny. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že může dojít k časové prodlevě mezi
okamžikem vstupu doručující osoby do budovy zadavatele a okamžikem skutečného
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předání obalu pracovníkovi podatelny (např. z důvodu orientace doručující osoby
v budově). Proto zadavatel žádá dodavatele, aby vstupovali do budovy vchodem
Senovážná 3 s přiměřeným časovým předstihem (doporučujeme minimálně 10 minut
před uplynutím lhůty pro podání nabídek).
5. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů
Požadavky jsou uvedeny v ZD.
6. Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 zákona
Pravidla jsou uvedena v ZD.
7. Jazyk nabídky
Nabídka bude podána v českém jazyce.
Příloha: Zadávací dokumentace

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Jana Báčová, CIA
ředitelka sekce kancelář

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

4

