NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
V Praze dne 8. června 2022
Č.j.: 2022/031208/CNB/420

Výzva k podání nabídek
ve zjednodušeném podlimitním řízení
veřejné zakázky
„Dodávky plastových plomb s čárovým kódem“
(dále jen „Výzva“)

Zadavatel:
Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
a
Ing. Tomášem Trtkem, ředitelem sekce peněžní
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.
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky plastových plomb s čárovým kódem,
a to v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v příloze č. 2 Návrhu smlouvy.
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 ředitel sekce peněžní Ing. Tomáš Trtek.
Kontaktní osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věcech organizačních:
Mgr. Ondřej Pavelka
e-mail: ondrej.pavelka@cnb.cz
tel.: +420 224 413 734, 704 960 142
v případě jeho nepřítomnosti:
Mgr. Markéta Bučková
e-mail: marketa.buckova@cnb.cz
tel.: +420 224 413 411
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 28. června 2022 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/.
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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.
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. Tomáš Trtek
ředitel sekce peněžní

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky
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