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Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
IČO: 48136450
DIČ: CZ48136450
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem
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Martin Hanuš
E-mail: martin.hanus@cnb.cz
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Tato kvalifikační dokumentace (dále jen „KD“) je zpracována podle § 7 odst. 3
KZ a dle § 50 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a je souborem podrobných požadavků,
dokumentů, údajů a technických podmínek zadavatele nezbytných k podání
žádosti o účast v koncesním řízení a k prokázání splnění požadované
kvalifikace.
1. Vymezení předmětu koncese
Předmětem koncese je výroba a prodej tzv. oficiálních sad oběžných mincí České republiky (dále
jen „SOM“) koncesionářem. SOM vyráběné v běžné kvalitě obsahují mince všech nominálních
hodnot (tj. i mince nominálních hodnot, které nejsou v daném roce vyráběny pro účely zajištění
běžného hotovostního platebního styku). Mince ve špičkové kvalitě jsou vyráběny pouze do SOM.
Výrobou SOM se rozumí výroba platných oběžných mincí České republiky a jejich kompletace
do obalů. Prodej SOM bude provádět koncesionář svým jménem a na svůj účet. Vydavatelem
mincí obsažených v SOM je podle zákona č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Česká
národní banka.
Zadavatel hodlá uzavřít koncesní smlouvu na dobu určitou, tj. na 4 roky s výpovědní lhůtou
6 měsíců. Na každý kalendářní rok bude uzavírána samostatná prováděcí smlouva stanovující
motivy a počet SOM vyrobených s příslušným ročníkem ražby. Motivy SOM pro jednotlivá léta
může navrhovat zadavatel i koncesionář, konkrétní motiv stanoví prováděcí smlouva uzavíraná
pro daný kalendářní rok. Koncesionář je povinen předložit České národní bance ke schválení
vzorové odražky mincí (tj. předložit mince každého ročníku ražby, varianty a provedení mincí v
běžné a špičkové kvalitě a též při jejich každé technické změně) a dále výtvarný návrh obalu SOM
všech motivů, návrh a odražek žetonu, medaile či jakéhokoliv jiného doplňujícího předmětu.
Všechny vzorky a odražky musí být předloženy v přiměřeném předstihu, aby mohly být dodrženy
plánované termíny vydání SOM pro případ opakovaného neschválení předložených vzorků a
odražků zadavatelem. Před zahájením montáže (kompletace) SOM provede zadavatel kontrolu
souladu finální podoby dvou zhotovených SOM každého provedení s již odsouhlasenými
podklady. Bez souhlasu zadavatele s finální podobou zhotovených SOM není koncesionář
oprávněn SOM kompletovat a distribuovat. Dva kusy odsouhlasených SOM se stávají majetkem
zadavatele a zadavatel za ně koncesionáři uhradí cenu dohodnutou v prováděcí smlouvě.
Minimální počet vyrobených SOM daného motivu činí v běžné kvalitě 1 000 kusů a ve špičkové
kvalitě 500 kusů. Žádný z motivů nesmí být vyroben jen pro jediného zákazníka nebo prodán jen
jednomu odběrateli. Na základě zkušeností z předchozích let předpokládá zadavatel výrobu SOM
s daným ročníkem ražby v množství 20 000 kusů v běžné kvalitě a 2 500 kusů ve špičkové kvalitě,
a to bez ohledu na počet motivů. Maximální množství vyrobených SOM určuje koncesionář s tím,
že zadavatel garantuje poskytnutí 100 000 ks střížků pro výrobu SOM za 4 roky platnosti
smlouvy. Zadavatel podle svých aktuálních skladových zásob střížků poskytne další střížky
nad garantovaných 100 000 kusů.
Bližší specifikace předmětu koncese je uvedena níže:
1) Zadavatel poskytne koncesionáři střížky za účelem ražby mincí. Střížky jsou pouze
jednoho typu, a to pro mince určené k zajištění hotovostního platebního styku. Čištění
střížků pro výrobu mincí v běžné kvalitě a leštění střížků pro výrobu mincí ve špičkové
kvalitě si zajišťuje koncesionář na své náklady.
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2) Zadavatel uhradí koncesionáři cenu ražby mincí v běžné nebo ve špičkové kvalitě. Cena
ražby bude stanovena za jeden soubor mincí platných nominálních hodnot, tj. 1, 2, 5, 10,
20 a 50 Kč. Zadavatel nepředpokládá, že ve struktuře nominálních hodnot mincí dojde ke
změně po dobu trvání koncese.
3) Koncesionář za každý soubor mincí uhradí zadavateli cenu odkupu, která bude zahrnovat:
a) cenu střížků, která činí u garantovaného množství 9,10 Kč bez DPH za 1 soubor
střížků pro nominální hodnoty 1-50 Kč; u střížků nad garantované množství
bude cena stanovena v závislosti na pořizovacích nákladech zadavatele,
b) cenu ražby mincí dle odst. 2 tohoto článku stanovenou koncesionářem v nabídce,
c) nominální hodnotu souboru mincí, která činí 88 Kč, ať již se jedná o mince v běžné
či špičkové kvalitě (zadavatel má zákonný závazek vyplatit protihodnotu nominální
hodnoty mincí v případě jejich předložení k výměně),
d) cenu za právo použití mincí pro výrobu a prodej SOM svým jménem a na svůj účet.
4) Koncesionář uhradí zadavateli cenu znehodnocených střížků (zmetky nebo mince vyražené
nad sjednané množství) a na své náklady provede jejich znehodnocení způsobem
vylučujícím možnost jejich zneužití jako platných mincí v peněžním oběhu včetně
mincovních automatů. Odkoupené mince nepoužité do sad nebo mince z neprodaných sad
je koncesionář povinen předat zadavateli s tím, že mu zadavatel za ně poskytne náhradu ve
výši jejich nominální hodnoty.
Podrobná specifikace a rozsah předmětu koncese bude uveden v koncesní dokumentaci a jejích
přílohách.

2. Klasifikace předmětu koncese
CPV
Název
Mince

číslo
18512100-2

3. Požadavek na poskytnutí jistoty
Zadavatel jistotu nepožaduje.

4. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem pro udělení koncese je dle § 11 KZ ekonomická výhodnost
nabídky. Zadavatel stanovuje tato dílčí kritéria o uvedených vahách:
1. Cena za právo použití mincí pro výrobu a prodej SOM jménem koncesionáře a na jeho účet
60 %
2. Kvalita vzorových odražků

40 %

Podrobný popis hodnotících kritérií a způsob hodnocení nabídek bude stanoven v koncesní
dokumentaci.
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5. Kvalifikační předpoklady a doklady, jimiž uchazeč prokazuje jejich
splnění
5.1 Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [k prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst.
1 písm. a) a b) zákona]. V případě, že je dodavatel právnickou osobou, dodavatel předkládá
výpis z evidence Rejstříku trestů jak pro dodavatele – právnickou osobu, tak pro statutární
orgán nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu [k prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 53
odst. 1 písm. f) zákona s výjimkou spotřební daně],
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce o tom, že dodavatel nemá nedoplatek
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele [k prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona],
d) čestného prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53
odst. 1 písm. c) až e), f) ve vztahu ke spotřební dani, g), j) a k) zákona, podepsaného osobou
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Vzor tohoto prohlášení je uveden v příloze č. 1
KD – „Čestné prohlášení dodavatele“.
5.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán [k prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a)
zákona],
b) dokladu o oprávnění k podnikání, podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné
živnostenské oprávnění či licenci [k prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. b)
zákona]. Oprávnění k podnikání se prokazuje zejména výpisem z živnostenského rejstříku
nebo živnostenskými listy.
5.3 Ekonomická a finanční způsobilost
Uchazeč prokazuje v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona svou ekonomickou a finanční
způsobilost k plnění veřejné zakázky předložením čestného prohlášení.
5.4 Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokazuje v souladu s § 56 zákona splnění technických kvalifikačních předpokladů
předložením seznamu minimálně 2 významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky
s uvedením jejich rozsahu a doby plnění /§ 56 odst. 2 písm. a) zákona/. Významnou službou se
rozumí výroba ražeb mincovního typu v běžné a špičkové kvalitě. Ražbou mincovního typu se
rozumí mince, medaile, žeton nebo podobný předmět ražený z lícního a rubového razidla
v ražebním kruhu do průměru 30 mm s nízkým reliéfem (basreliéfem) a zvýšenou obrubou.
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Přílohou seznamu významných služeb musí být:
1) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem (včetně kontaktních údajů
na objednatele), pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
2) osvědčení vydané jinou osobou (včetně kontaktních údajů na objednatele), pokud byly
služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně
možné osvědčení podle bodu 2) od této osoby získat z důvodu spočívajících na její
straně.
Uchazeč prokazuje v souladu s § 56 zákona splnění technických kvalifikačních předpokladů
provedením kontroly technické kapacity a opatření týkajících se zabezpečení jakosti
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem /§ 56 odst. 2 písm. d) zákona/. Uchazeč zašle
kontaktní osobě zadavatele uvedené na titulní stránce této ZD návrh alespoň tří termínů, během
kterých se zadavatel či jím pověřená osoba bude moci účastnit kontroly technické kapacity a
opatření týkajících se zabezpečení jakosti u uchazeče. Na základě tohoto oznámení bude
s uchazečem závazně dohodnut konkrétní termín provedení kontroly. Nejzazším termínem
pro provedení kontroly je 10. červen 2013. Kontrola bude především zaměřena na
schopnost ryteckých úprav letopočtu a značky mincovny, rozmnožování jednotlivých stupňů
výrobních nástrojů (redukce, matrice, punc, razidlo), jejich další zpracování, finalizace a
povrchová úprava včetně matování a leštění pro špičkovou kvalitu, čištění a leštění střížků v běžné
a špičkové kvalitě (je možné zajistit i subdodávkou od jiného partnera), ražbu běžné i špičkové
kvality v předpokládaných objemech, kompletaci (montáž) sad do obalů v bezprašném a řádně
osvětleném prostoru a ničení vadných a nepotřebných střížků, mincí a výrobních nástrojů všech
stupňů. Dále bude kontrola zaměřena na zajištění bezpečného skladování střížků, mincí
a výrobních nástrojů.
Po úspěšném provedení kontroly zadavatel vystaví písemné potvrzení o úspěšném prokázání
splnění tohoto kvalifikačního předpokladu a předá jej uchazeči. Toto potvrzení bude sloužit jako
doklad pro prokázání splnění požadovaného kvalifikačního předpokladu.
5.5 Pravost a stáří dokladů
Uchazeč předkládá v souladu s § 57 zákona kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být ke dni podání žádosti o účast starší 90 kalendářních dnů.
5.6 Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 zákona zahraniční
dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa
podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle
právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý
doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace
čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno,
v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této
skutečnosti čestné prohlášení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva,
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kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění
kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo
místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený
překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
5.7 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem
podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě
povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j)
zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.
Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54
písm. a) zákona.

6. Požadavky na způsob zpracování žádosti o účast
6.1 Žádost o účast bude předložena v českém jazyce:
- v jednom originále a jedné kopii v listinné podobě,
Žádost o účast bude předložena v uzavřeném obalu zabezpečeném proti běžnému poškození
a nerozpoznatelnému otevření. Obal bude označen názvem koncese „Výroba a prodej sad
oběžných mincí“, adresou zadavatele, adresou uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení
podle § 71 odst. 6 zákona včetně jeho identifikačního (nebo jiného registračního) čísla
a nápisem „NEOTVÍRAT, BUDE OTEVŘENO KOMISIONÁLNĚ“. Zadavatel
doporučuje, aby byl obal opatřen bezpečnostními prvky, které jej zajistí proti poškození
a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného
nahrazení. Žádost o účast nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele
uvést v omyl. V případě rozporných údajů mezi originálem a daty na elektronickém nosiči
jsou rozhodující údaje v originále.
6.2 Žádost o účast musí obsahovat:
6.2.1 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, popřípadě místo trvalého
pobytu, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu,



osobu/osoby oprávněnou/é jednat a podepisovat jménem či za dodavatele,



kontaktní osobu (jméno a příjmení, telefon, e-mail),
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telefon, fax,



e-mail,



identifikátor datové schránky (pokud ji má přidělenou a zpřístupněnou).

6.2.2 Doklady dle bodu 5 této kvalifikační dokumentace prokazující splnění kvalifikačních
předpokladů.
Žádost o účast bude řazena ve výše uvedeném pořadí, přičemž čestná prohlášení dle
bodu 8.2.2 této kvalifikační dokumentace budou podepsány osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče. V případě podpisu zástupcem bude tato skutečnost v podepsaném
dokumentu výslovně uvedena a jeho přílohou bude plná moc či jiný pověřovací dokument
opravňující k zastupování dodavatele s uvedením rozsahu jeho oprávnění.

7. Ostatní
7.1 Ústní i písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v českém jazyce.
7.2 Lhůta a místo pro podání žádostí o účast:
Lhůta pro podání žádostí o účast končí dne 19. června 2013 ve 12:00 hod. Podáním
žádosti o účast se rozumí doručení žádosti o účast zadavateli. Za včasné doručení
odpovídá uchazeč.
Žádosti o účast se doručují následujícími způsoby:
a)

zasláním do sídla zadavatele:
Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1,

b)

podáním na podatelně zadavatele:
Česká národní banka
Senovážná 3
115 03 Praha 1.
Pracovní doba podatelny zadavatele: pondělí – čtvrtek: 8:00 – 16:15 hod.
pátek: 8:00 – 15:00 hod.

Pracovník podatelny se k převzetí žádosti o účast dostaví na základě výzvy pracovníka
ostrahy zadavatele. Časem převzetí žádosti o účast je okamžik skutečného převzetí žádosti o
účast pracovníkem podatelny. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že může dojít k časové
prodlevě mezi okamžikem vstupu osoby doručující žádost o účast do budovy zadavatele a
okamžikem skutečného předání žádosti o účast pracovníkovi podatelny (např. z důvodu
orientace osoby doručující žádost o účast v budově). Proto zadavatel žádá uchazeče, aby
vstupovali do budovy vchodem Senovážná 3 s přiměřeným časovým
předstihem (doporučujeme minimálně 5 minut před uplynutím lhůty pro podání žádostí o
účast).
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Přílohy:
Příloha č. 1 KD - Čestné prohlášení dodavatele
V Praze dne 25. dubna 2013
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky
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