Příloha k „Výzvě k jednání“

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané
v jednacím řízení bez uveřejnění
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

„Rozšíření služeb k platebním kartám – uplatnění opce“

Zadavatel:

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
NA PŘÍKOPĚ 28
PRAHA 1
IČO: 48136450
DIČ: CZ48136450
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem
Kontaktní osoba pověřená pro věci organizační:
Ing. Pavel Vrátný
E-mail: pavel.vratny@cnb.cz
tel.: + 420 224412949
fax: + 420 224412361

Příloha k „Výzvě k jednání“

Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření rozsahu poskytovaných služeb v rámci opce uvedené
ve VZ, realizovaným zadavatelem v otevřeném řízení Poskytování platebních karet a služeb
s nimi spojených II., který tvoří přílohu č. 1 ZD – návrh dodatku č. 1.

2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
CPV
Název
Bankovnictví
Karty se zabudovanými elektronickými integrovanými obvody

číslo _
66110000-4
31712113-5

3. Obchodní a platební podmínky
Obchodní podmínky včetně platebních podmínek jsou obsaženy v návrhu dodatku č. 1 , který tvoří
přílohu této č. 1 ZD. Tento návrh dodatku je pro dodavatele závazný. Dodavatel vyplní pouze žlutě
podbarvená pole v příloze č. 4 – Cenová tabulka.

4. Požadavky zadavatele na kvalifikaci
Zadavatel v souladu s § 51 odst. 3 zákona nepožaduje prokázání splnění kvalifikace.

5. Požadavky na zpracování nabídky
Dodavatel předloží nabídku, která bude obsahovat:
-

návrh smlouvy doplněný v požadovaných náležitostech, podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem či za dodavatele

-

vyplněná cenová tabulka č. 4 návrhu smlouvy

6. Podmínky jednání
Ústní i písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat pouze v českém
jazyce.

Přílohy:
Příloha č. 1 ZD – Návrh dodatku, včetně přílohy č. 4 smlouvy – Cenová tabulka
V Praze 11. 6. 2014

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky
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