NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
Č. j.: 2015/029853/CNB/420

Z m ě n a č. 2
zadávacích podmínek veřejné zakázky
„Poskytování tiskových služeb“

Zadavatel:
Česká národní banka
se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 zastoupená
Ing. Zdeňkem Viriusem a Ing. Vladimírem Mojžíškem
IČO: 48136450
přistoupil ke změně č. 2 zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky (dále též
„změna“).
Zadavatel touto změnou mění:
1) v příloze č. 2 ZD – cenová tabulka – u tabulky “Náklady na tiskovou službu za 1. rok po
podpisu smlouvy” u kategorie tiskových zařízení č. 4 počet kliků u “čb A4” ze 40 000
na 18 000 a u "bar A4" z 6 000 na 28 000.
2) v příloze č. 2 ZD – cenová tabulka – u tabulky “Náklady na tiskovou službu za 2. rok po
podpisu smlouvy” u kategorie tiskových zařízení č. 6 počet kliků u “čb A3” z 210 000 na
30 000 a u "čb A4" z 30 000 na 210 000.
Opravená verze přílohy č. 2 ZD – cenová tabulka – je uveřejněna na profilu zadavatele u
předmětné veřejné zakázky na adrese https://ezak.cnb.cz/contract_display_222.html v oddílu
„Zadávací dokumentace veřejné zakázky“.
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V důsledku úpravy zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek
a termín otevírání obálek s nabídkami, stanovené v zadávací dokumentaci takto:
I. V bodě 8.4 – Lhůta a místo pro podání nabídek - věta první zní:
„Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 3. 2015 v 10:00 hodin.“.
II. Článek 9 zadávací dokumentace zní:
„9. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se uskuteční v sídle zadavatele dne 31. 3. 2015 v 10:00 hodin. Obálky
s nabídkami otevírá zadavatelem jmenovaná komise pro otevírání obálek s nabídkami.
Otevírání obálek se mají právo účastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly zadavateli
doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Dodavatelé, kteří se účastní otevírání obálek, se
dostaví na vrátnici zadavatele, na adresu Senovážná 3, Praha 1; sraz účastníků je dne 31. 3.
2015 v 9:55 hodin. Otevírání obálek mají právo být přítomni max. 2 zástupci každého
dodavatele. Osoba zastupující dodavatele svou přítomnost potvrdí podpisem v prezenční
listině účastníků otevírání obálek. U zahraničního dodavatele je možná dále přítomnost
jednoho tlumočníka.“.

V Praze dne 17. 3. 2015

Ing. Vladimír Mojžíšek
ředitel sekce informatiky

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

2

