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Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)
1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelné preventivní údržby, pozáručních oprav
a stěhování strojů na zpracování mincí LCC-20, které jsou umístěny v peněžních úsecích ČNB
(dále jen „zadavatel“) v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří
přílohu č. 1 ZD.
Zadavatel nepřistoupil k rozdělení veřejné zakázky na části, neboť předmět veřejné zakázky
tvoří jeden funkční celek a je zadáván v časové souvislosti.

2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
CPV
Název
Opravy a údržba

číslo______
50000000-5

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 (žlutě označené) údaje, ostatní náležitosti není
oprávněn jakkoli měnit.

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
5.1 Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu tak, že vyplní veškerá žlutě podbarvená
pole v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 2 ZD (včetně cen náhradních dílů). Ceny
uvedené v cenové tabulce zahrnují veškeré náklady dodavatele spojené s plněním veřejné
zakázky. Ceny do cenové tabulky dodavatel uvede v Kč bez DPH s přesností na dvě
desetinná místa, více desetinných míst cenová tabulka automaticky zaokrouhlí.
5.2 Pokud dodavatel některé ze žlutě podbarvených polí v cenové tabulce nevyplní, může
být dodavatel ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávací podmínky.
5.3 Zadavatel upozorňuje, že příloha č. 2 ZD - Cenová tabulka obsahuje vybrané náhradní díly,
které jsou v rámci servisu LCC-20 strojů nejčastěji vyměňovány. Ceny těchto vybraných
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náhradních dílů se stanou součástí smlouvy jako její příloha č. 2 a bude je možno měnit
pouze za podmínek stanovených v návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD).
5.4 Předpokládané množství náhradních dílů, hodin, výjezdů, položek stěhování strojů
a údržby je v souladu se zákonem stanoveno za období 4 roků (48 měsíců) a je uvedeno
pouze za účelem porovnání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené množství
čerpat dle svých reálných potřeb, tj. přečerpat, nedočerpat či vůbec nečerpat; skutečný
počet se tak může od předpokládaného počtu lišit.
5.5 V případě, že celková nabídková cena každého z účastníků, jejichž nabídky budou
hodnoceny, překročí částku 4 500 000 Kč bez DPH, vyhrazuje si zadavatel právo
zadávací řízení zrušit v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona.

6. Posouzení a hodnocení nabídek
6.1 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.
6.2 Nabídky budou hodnoceny na základě jejich ekonomické výhodnosti, kdy hodnotícím
kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle § 114 odst. 2 zákona nejnižší nabídková cena.
6.3 Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka účastníka zadávacího řízení
s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH

7. Požadavky zadavatele na kvalifikaci
7.1 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, dodavatel 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 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
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§ 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. 3 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. 3 ZD – Čestné prohlášení
dodavatele.
Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Dodavatel je rovněž oprávněn v nabídce 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. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele. Podává-li nabídku dodavatel, fyzická
osoba, předkládá čestné prohlášení pro fyzickou osobu. Podává-li nabídku dodavatel, právnická
osoba, předkládá čestné prohlášení pro právnickou osobu.
Zadavatel však za účelem urychlení průběhu zadávacího řízení dodavatelům doporučuje,
aby v nabídkách 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 /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.
7.2 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 nabídce kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Dodavatel je rovněž oprávněn v nabídce nahradit předložení výše uvedených dokladů
předložením čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona, k čemuž je oprávněn využít přílohu
č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele. Podává-li nabídku dodavatel, fyzická osoba,
předkládá čestné prohlášení pro fyzickou osobu. Podává-li nabídku dodavatel, právnická osoba,
předkládá čestné prohlášení pro právnickou osobu.
Zadavatel však za účelem urychlení zadávacího řízení dodavatelům doporučuje,
aby v nabídkách předložili úředně ověřené doklady k prokázání splnění kvalifikace či originály
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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.
7.3

Technická kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona
předložením seznamu minimálně 2 významných zakázek poskytnutých dodavatelem
za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, v němž budou uvedeny alespoň
následující údaje:
 předmět významné zakázky,
 cena významné zakázky (v Kč bez DPH),
 doba poskytnutí významné zakázky,
 identifikace objednatele,
 kontaktní osoba objednatele, u níž je možné realizaci významné zakázky ověřit.
Významnou zakázkou se rozumí zakázka, jejímž předmětem bylo provádění oprav (včetně
výměny náhradních dílů a spotřebního materiálu) a preventivní údržby stroje/strojů
na zpracování mincí po dobu minimálně 12 měsíců.
Vzor seznamu významných zakázek tvoří přílohu č. 4 ZD.
Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce prosté kopie, úředně ověřené kopie nebo
originály dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona.
Zadavatel tak nepřipouští prokázání splnění tohoto kritéria kvalifikace prostřednictvím
čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona.
Zadavatel za účelem urychlení zadávacího řízení dodavatelům doporučuje, aby v nabídkách
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.
Zadavatel si vyhrazuje právo na ověření uváděných informací týkajících se technické
kvalifikace.
7.4

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.
7.5

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
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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.
7.6

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.
7.7

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
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci
a předkládá doklady podle bodu 7.3 ZD, musí dokument podle písm. d) obsahovat závazek,
že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
7.8

Jednotné evropské osvědčení

Dodavatel je oprávněn v nabídce 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.
7.9

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis
nahrazuje doklad prokazující:
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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.

8. Požadavky na způsob zpracování nabídky
8.1

Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.

8.2

Nabídka bude předložena písemně, a to v českém jazyce.

8.3

Nabídka musí obsahovat:
8.3.1 Identifikační údaje dodavatele:

obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo osoby
(bylo-li přiděleno), pokud jde o právnickou osobu,

obchodní firmu nebo jméno a příjmení, místo podnikání, identifikační číslo
osoby, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu,

osobu/osoby oprávněnou/é jednat za dodavatele,

kontaktní osobu/osoby dodavatele (jméno a příjmení, dále např. telefon,
e-mail).
8.3.2 Návrh smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD (včetně příloh), doplněný
v požadovaných ustanoveních.
8.3.3 Vyplněnou cenovou tabulku (příloha č. 2 ZD).
8.3.4 Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele dle bodu 7 ZD,
popř. vyplněné a podepsané čestné prohlášení dodavatele, které tvoří přílohu
č. 3 ZD, popř. jednotné evropské osvědčení.
8.3.5 V případě, že dodavatel bude prostřednictvím jiných osob prokazovat část
profesní nebo technické kvalifikace, je dodavatel povinen rovněž předložit
doklady dle bodu 7.7 ZD.
8.3.6 Seznam poddodavatelů, případně čestné prohlášení dle bodu 9 ZD.
Dodavatel využije k tomuto účelu vzor čestného prohlášení, který tvoří
přílohu č. 3 ZD.
8.3.7 Čestné prohlášení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že dodavatel, ani
jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci
(existuje-li takový), neporušil požadavek § 4b1) zákona č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“),
k prokázání požadavku zadavatele dle bodu 11.2 ZD. Dodavatel využije
k tomuto účelu vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 3 ZD.

1)

Dle § 4b zákona o střetu zájmů se nesmí účastnit zadávacích řízení dle zákona jako účastník zadávacího řízení nebo jako
poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci, obchodní společnost, ve které veřejný
funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň
25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
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8.3.8 Čestné prohlášení dle bodu 11.3 Dodavatel využije k tomuto účelu vzor
čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 3 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 nabídce bude přiložena příslušná plná moc.

9. Využití poddodavatelů
Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 zákona požaduje, aby dodavatel ve své nabídce
specifikoval části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a uvedl
identifikační údaje těchto poddodavatelů2).
Nemá-li žádné poddodavatele, tuto skutečnost dodavatel v nabídce výslovně uvede, a to formou
čestného prohlášení.

10. Prohlídka místa plnění
Zadavatel umožní dodavatelům prohlídku místa plnění, a to v místě plnění pobočka ČNB Praha.
Prohlídka místa plnění bude umožněna dodavatelům dne 10. 10. 2022 od 10:00 hodin.
Sraz účastníků prohlídky bude na vrátnici ČNB, Senovážná 3, Praha 1 v 9:55 hodin.
Za každého dodavatele se mohou prohlídky místa plnění účastnit maximálně 3 osoby.
Kontaktními osobami pro prohlídku místa plnění za zadavatele jsou:
Bc. Aleš Baran, tel. č. +420 602 653 469 nebo +420 224 414 501,
Ing. Martin Kříž, tel. č. +420 731 597 078 nebo +420 224 414 347.
Zadavatel upozorňuje, že osoby, které se budou účastnit prohlídky místa plnění
za dodavatele, musí mít za účelem evidence vstupu osob do budovy s sebou povinně
občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, jinak nebudou vpuštěny do budovy
na prohlídku místa plnění.
Zadavatel dále upozorňuje, že veškeré ústní odpovědi zadavatele ve vztahu k dotazům
vzneseným na prohlídce místa plnění mají pouze informativní charakter a v zadávacím
řízení zadavatele žádným způsobem nezavazují.
Pro případ, že bude ústní dotaz dodavatele směřovat k vyjasnění či upřesnění informací
uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, nebo dodavateli vzniknou nejasnosti
na základě prohlídky místa plnění, jejichž zodpovězení je nezbytné pro přípravu nabídky,
musí být takové dotazy vzneseny písemně prostřednictvím profilu zadavatele (E-ZAK),
a to ve lhůtě stanovené zákonem.

11. Ostatní
11.1 Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v českém nebo
slovenském jazyce.
11.2 Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého
2)

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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prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), nebyli ve střetu zájmů dle § 4b zákona
o střetu zájmů. Tento požadavek prokáže dodavatel předložením čestného
prohlášení, ze kterého bude tato skutečnost jednoznačně vyplývat. Vzor tohoto
prohlášení je uveden v příloze č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele.
11.3 Dodavatel je dále povinen prokázat svým čestným prohlášením, že:
a) on ani jeho případný poddodavatel, bez ohledu na to, zda jeho prostřednictvím
dodavatel prokazuje část kvalifikace, či nikoliv, nejsou subjekty, které by
naplňovaly definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení (EU)
č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn
(dále jen „nařízení“), nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí
2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn
(dále jen „rozhodnutí“), kterým je zakázáno zadat či plnit jakoukoli veřejnou
zakázku nebo koncesní smlouvu ve smyslu nařízení či rozhodnutí;
b) on ani jeho případný poddodavatel, bez ohledu na to, zda jeho prostřednictvím
dodavatel prokazuje část kvalifikace, či nikoliv, nejsou osobou uvedenou
v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn, nebo
v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 6. března 2014 o omezujících
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci
na Ukrajině, ve znění jeho změn, nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006
ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi
a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn, nebo v příloze
rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn;
c) plnění jím nabízené v nabídce neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné
právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy
dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428
ze dne 15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014,
nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění
„základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem
k situaci v Bělorusku apod.].
Dodavatel k prokázání výše uvedených skutečností využije vzor čestného
prohlášení, který tvoří přílohu č. 3 ZD.
11.4 Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost komunikace se zadavatelem
prostřednictvím elektronického nástroje registrován jako dodavatel v elektronickém
nástroji E-ZAK (https://ezak.cnb.cz/).
11.5 V souladu s ustanovením § 122 zákona zjistí zadavatel u vybraného dodavatele, který
je právnickou osobou, údaje o jeho skutečném majiteli postupem stanoveným
v § 122 odst. 4 a 5 zákona. V případě, že nastane některý z důvodů dle § 122 odst. 7
zákona, zadavatel vybraného dodavatele vyloučí ze zadávacího řízení.
11.6 V souladu s § 48 odst. 7 zákona může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení,
který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti
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a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
11.7 Případné námitky podle § 241 zákona je dodavatel oprávněn zaslat prostřednictvím
datové schránky zadavatele (ID datové schránky: 8tgaiej), nebo prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz/).

12. Lhůta pro podání nabídky a způsob podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 10. 2022 v 10:00 hodin.
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.

13. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

14. Přílohy
č. 1 ZD – Návrh smlouvy
č. 2 ZD – Cenová tabulka
č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele (vzor)
č. 4 ZD – Seznam významných zakázek (vzor)
V Praze 27. září 2022

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

v z. JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru peněžního oběhu
a ochrany platidel
podepsáno elektronicky

Ing. Tomáš Trtek
ředitel sekce peněžní

10

