NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1

V Praze 11. 6. 2014
Čj.: 2014/004301/CNB/420

Československá obchodní banka, a.s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění
Veřejná zakázka – „Rozšíření služeb k platebním kartám – uplatnění opce“
Zadavatel:
Česká národní banka
se sídlem:
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
IČO:
48136450
Vás na základě ustanovení § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

vyzývá
k účasti na jednání v jednacím řízení bez uveřejnění.

1. Odůvodnění užití jednacího řízení bez uveřejnění
Důvodem užití jednacího řízení bez uveřejnění je rozšíření předmětu veřejné zakázky
v rámci využití opčního práva s tím, že předmět veřejné zakázky může provést jen
stávající poskytovatel služby, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější
v rámci veřejné zakázky Poskytování platebních karet a služeb s nimi spojených II.
Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění
ve smyslu § 23 odst. 7 písm. b) zákona.

2. Informace o předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: „Rozšíření služeb k platebním kartám – uplatnění opce“
Popis veřejné zakázky: Rozšíření rozsahu poskytovaných služeb v rámci opce uvedené
ve VZ, realizovaným zadavatelem v otevřeném řízení
Poskytování platebních karet a služeb s nimi spojených II.
1

Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v návrhu
dodatku č. 1 smlouvy (příloha č. 1 ZD).
Místo realizace:

sídlo zadavatele

Lhůta plnění:

viz Návrh dodatku č. 1 smlouvy (příloha č. 1 ZD).

3. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:

Česká národní banka

Sídlo:

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika

IČO:

48136450

DIČ:

CZ48136450

Jméno osoby oprávněné jednat za zadavatele:
Ve věci zadávacího řízení je za ČNB oprávněn jednat ředitel sekce správní
Ing. Zdeněk Virius.
Kontaktní osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věcech organizačních:
Ing. Pavel Vrátný
E-mail: pavel.vratny@cnb.cz
tel.: + 420 224 412 949

4. Místo, den a hodina konání prvního jednání
Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
První jednání se uskuteční dne 13. 6. 2014 v 11:00hod.
Jednání bude vedeno v českém jazyce.

5. Průběh jednání
Zadavatel bude jednat s dodavatelem o bližších podmínkách realizace veřejné zakázky a
nabídkové ceně.

6. Termín posledního možného jednání
Zadavatel předpokládá pouze jedno jednání.

7. Lhůta a místo pro podání nabídek
Dodavatel předá v rámci jednání zadavateli zpracovanou nabídku, tj. podepsaný návrh
dodatku č. 1 ke smlouvě včetně nabídkové ceny.
Nabídka bude předána v místě sídla zadavatele.
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8. Zadávací lhůta
Dodavatel je vázán svou nabídkou do 30. 9. 2014.

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

Příloha Výzvy:
Zadávací dokumentace, vč. přílohy č. 1 ZD – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě
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