NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
Č.j.: 2015/081453/CNB/420

Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Bezkontaktní platební karty – uplatnění opčního práva“
Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhotovil o veřejné zakázce zadávané
v jednacím řízení bez uveřejnění tuto písemnou zprávu.
a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:
Zadavatel:
sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:

Česká národní banka
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní a Ing. Janou Báčovou, CIA,
ředitelkou sekce peněžní a platebního styku
481364550
CZ481364550

(dále jen „ČNB“)
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření nabídky platebních karet o bezkontaktní platební karty
„Debit MasterCard Standard“. Veřejná zakázka je realizována na základě využití opčního práva
uvedeného v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky „Poskytování platebních karet a
služeb s nimi spojených II“.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Celková nabídková cena činila 108 558,00 bez DPH za poskytovanou službu Měsíční poplatek
za jednu embosovanou bezkontaktní kartu typu Debit MasterCard Standard činí 20,00 Kč bez
DPH.
b) Zvolený druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
c) Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma uchazeče:
IČO:
DIČ:

Československá obchodní banka, a.s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
akciová společnost
00001350
CZ600001350
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d) Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
Veřejná zakázka nemá být plněna prostřednictvím subdodavatele.
e) Odůvodnění užití jednacího řízení bez uveřejnění s jedním dodavatelem:
Důvodem užití jednacího řízení bez uveřejnění je rozšíření nabídky platebních karet
oproti původní veřejné zakázce „Poskytování platebních karet a služeb s nimi spojených II“, a to
na základě využití opčního práva podle § 23 odst. 7 písm. b) zákona.

V Praze 23. 7. 2015

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

Ing. Jana Báčová, CIA
ředitelka sekce peněžní
a platebního styku
podepsáno elektronicky
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