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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

„Pravidelná údržba a opravy zařízení BPS“

Zadavatel:
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
IČO: 48136450
DIČ: CZ48136450
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem a Ing.
Josefem Ducháčkem
Kontaktní osoba pověřená pro věci
organizační:
Mgr. Michaela Lukšová
E-mail: michaela.luksova@cnb.cz
tel.: + 420 224 413 965
a v případě její nepřítomnosti:
Mgr. Martin Hanuš
E-mail: martin.hanus@cnb.cz
tel.: + 420 224 412 884

Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)
1. Vymezení předmětu a klasifikace veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provádění pravidelné údržby a oprav 12 ks zařízení BPS
na zpracování a třídění bankovek včetně kalibrace detektorů, pravidelných elektrorevizí strojů
dle platných ČSN a v termínech dle platných ČSN a provádění speciálních servisních prací
(administrátorské práce) na strojích BPS.
Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který je přílohou
č. 1 této ZD.
Zadavatel nepřistoupil k rozdělení veřejné zakázky na části, neboť předmět veřejné zakázky tvoří
jeden funkční celek a je zadáván v časové souvislosti.
Předmětem plnění je rovněž údržba a opravy uživatelských detektorů, kterou bude zajišťovat
zadavatelem určený poddodavatel, společnost KMX BT Praha, spol. s r.o., se sídlem Puškinovo
náměstí 3, 160 00 Praha 6, IČO: 25601024 (dále jen „KMX“).

2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
CPV
Název
Oprava a údržba zařízení

číslo ___
45259000-7

3. Požadavek na poskytnutí jistoty
Zadavatel jistotu nepožaduje.

4. Obchodní a platební podmínky
Obchodní podmínky včetně platebních podmínek jsou obsaženy v příloze č. 1 ZD – Návrh
smlouvy. Tento návrh je pro dodavatele závazný. Dodavatel v návrhu smlouvy doplní pouze své
identifikační údaje a ostatní zadavatelem požadované údaje. Ostatní náležitosti není dodavatel
oprávněn jakkoli měnit.

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
5.1

Dodavatel vyplní veškerá žlutě podbarvená pole v příloze č. 2 ZD – Cenová tabulka.

5.2

Do roční paušální ceny prací prováděných v rámci údržby a oprav dle čl. III odst. 1 písm. b)
návrhu smlouvy dodavatel zahrne roční paušální cenu KMX dle přílohy č. 6 návrhu smlouvy,
a to ve výši 864 000 Kč bez DPH (cena za 1. rok trvání smlouvy).
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5.3

Pokud dodavatel ve své nabídce některé ze žlutě podbarvených polí v příloze č. 2 ZD Cenová tabulka vůbec nevyplní, může být nabídka tohoto dodavatele ze zadávacího
řízení vyloučena pro nesplnění zadávací podmínky.

5.4

Předpokládaný počet hodin a výjezdů je uveden pouze za účelem porovnání nabídek a
vychází z předpokládaného čerpání zadavatelem za období 48 měsíců (toto období je
stanoveno v souladu se zákonem z důvodu uzavírání smlouvy na dobu neurčitou). Zadavatel
si vyhrazuje právo uvedené množství přečerpat, nedočerpat nebo vůbec nečerpat, a to
dle svých reálných potřeb; skutečné počty se tak mohou od předpokládaného počtu lišit.

5.5

Pro sestavení cenové nabídky může dodavatel využít informace obsažené v návrhu smlouvy
(příloha č. 1 ZD).

5.6

Ceny v cenové tabulce se doplňují na dvě desetinná místa a zahrnují veškeré náklady
dodavatele spojené s plněním této veřejné zakázky.

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

Paušální cena v EUR bude pro účely hodnocení nabídek přepočtena na Kč devizovým kurzem
CZK/EUR vyhlášeným ČNB ke dni zahájení zadávacího řízení.

6.4

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka účastníka zadávacího řízení s nejnižší
celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

6.5

V případě rovnosti celkové nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH v nabídkách dvou či více
účastníků bude jako ekonomicky nejvýhodnější vybrána nabídka s nižším součtem paušálních
cen za 4 roky uvedených v cenové tabulce jako „Roční paušální cena za dodávku náhradních
dílů a spotřebního materiálu (dle čl. III odst. 1 písm. a) návrhu smlouvy)“ a „Roční paušální
cena práce prováděné v rámci údržby a oprav (dle čl. III odst. 1 písm. b) návrhu smlouvy)“.

6.6

V případě, že součet paušálních cen za 4 roky uvedených v cenové tabulce jako „Roční
paušální cena za dodávku náhradních dílů a spotřebního materiálu (dle čl. III odst. 1 písm. a)
návrhu smlouvy)“ a „Roční paušální cena práce prováděné v rámci údržby a oprav (dle čl. III
odst. 1 písm. b) návrhu smlouvy)“ v nabídce každého z dodavatelů, jejichž nabídky budou
hodnoceny, překročí částku 34 400 000 Kč bez DPH, nebo v případě, že částka uvedená
v řádku cenové tabulky „Celková nabídková cena v Kč bez DPH“ v nabídce každého
z dodavatelů, jejichž nabídky budou hodnoceny, překročí částku 35 500 000 Kč bez DPH,
vyhrazuje si zadavatel právo zrušit zadávací řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona.
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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
pobočku závodu jako právnickou osobu, tak zároveň pro každého člena statutárního orgánu
této pobočky závodu, 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 pobočky závodu 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
§ 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 [k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1
písm. e) zákona],
e) 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.
f) písemného čestného prohlášení dodavatele o prokázání splnění základní způsobilosti ve
vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona, 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.
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 této 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.
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Zadavatel však 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 (bod a) až f) , a to
v originálech či úředně ověřených kopiích, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
7.2

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesních způsobilosti ve vztahu k České republice podle § 77 zákona
předložením:
a) 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],
b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují [k prokázání profesní způsobilosti dle
§ 77 odst. 2 zákona]. Dodavatel je povinen prokázat své oprávnění pro živnost „Výroba,
instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních
zařízení“. Oprávnění k podnikání se prokazuje zejména výpisem z živnostenského rejstříku
nebo živnostenskými listy.
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 této 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
těchto dokladů. V této souvislosti zadavatel dodavatele upozorňuje, že před uzavřením
smlouvy bude požadovat od vybraného dodavatele předložení výše uvedených dokladů o
kvalifikaci (bod a) a b) této ZD), a to v originálech či úředně ověřených kopiích, pokud již
nebyly v zadávacím řízení předloženy.
7.3

Technická kvalifikace

Dodavatel prokazuje v souladu s ustanovením § 79 zákona splnění kritérií technické kvalifikace
předložením:
a) seznamu minimálně 1 významné služby poskytnuté dodavatelem za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.
Významnou službou se rozumí provádění pravidelné údržby a oprav minimálně 1
vysokokapacitního zařízení na zpracování a třídění bankovek včetně provádění speciálních
servisních prací (administrátorské práce) v celkové ceně významné služby alespoň 2 150 000 Kč
bez DPH.
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b) osvědčením o odborné kvalifikaci ve vztahu ke všem fyzickým osobám, které mohou
služby poskytovat, vydaným výrobcem zařízení BPS nebo jím pověřenou osobou.
Z předloženého osvědčení musí vyplývat, že daná fyzická osoba byla proškolena výrobcem
zařízení BPS nebo jím pověřenou osobou k provádění údržby a oprav těchto zařízení.
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 této 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
těchto dokladů. V této souvislosti zadavatel dodavatele upozorňuje, že před uzavřením
smlouvy bude požadovat od vybraného dodavatele předložení výše uvedených dokladů (bod
a) a b) této ZD) o kvalifikaci, a to v originálech či úředně ověřených kopiích, pokud již nebyly
v zadávacím řízení předloženy.

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 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 každý dodavatel samostatně.
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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) 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
článku 7.3 vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) obsahovat závazek, že jiná
osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

8. Ostatní
8.1 Ústní i písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v českém jazyce,
pokud nebude dohodnuto jinak.
8.2 V souladu s ustanovením § 104 odst. 2 zákona zadavatel vyzve před uzavřením
smlouvy vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, k předložení:
a) identifikačních údajů všech osob, které jsou skutečným majitelem vybraného dodavatele
podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu1,
b) dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) výše k vybranému
dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil na základě výzvy
zadavatele požadované údaje a doklady v souladu s ustanovením § 104 odst. 2 zákona
(§ 122 odst. 5 zákona).

1

zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
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8.3 V souladu s § 105 odst. 3 zákona u veřejných zakázek na stavební práce a veřejných zakázek na
služby, které mají být poskytnuty v zařízení pod přímým dohledem zadavatele, je vybraný
dodavatel povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů těchto stavebních
prací nebo služeb, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru
dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a
kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením
plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
8.4 Případné námitky podle § 241 zákona je dodavatel oprávněn zaslat na adresu:
Česká národní banka
Samostatný odbor interního auditu
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1.
8.4 Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. prosince 2016 v 10:00 hodin. Podáním nabídky se
rozumí doručení nabídky zadavateli. Za včasné doručení odpovídá dodavatel.
Nabídky se doručují následujícími způsoby:
a)

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

b)

podáním na podatelně zadavatele na adrese:
Česká národní banka
Senovážná 3
115 03 Praha 1.

Pracovní doba podatelny zadavatele:
pondělí - čtvrtek:
pátek:

8:00 - 16:15 hod.
8:00 - 15:00 hod.

Pracovník podatelny se k převzetí nabídky dostaví na základě výzvy pracovníka ostrahy
zadavatele. Časem převzetí nabídky je okamžik skutečného převzetí nabídky pracovníkem
podatelny. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že může dojít k časové prodlevě mezi
okamžikem vstupu osoby doručující nabídku do budovy zadavatele a okamžikem
skutečného předání nabídky pracovníkovi podatelny (např. z důvodu orientace osoby
doručující nabídku v budově). Proto zadavatel žádá dodavatele, aby vstupovali do budovy
vchodem Senovážná 3 s přiměřeným časovým předstihem (doporučujeme minimálně
5 minut před uplynutím lhůty pro podání nabídek).

9. Požadavky na způsob zpracování nabídky
9.1 Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom originále a jedné kopii v listinné podobě
a vyplněný návrh smlouvy a vyplněná cenová tabulka budou navíc přiloženy i na elektronickém
nosiči dat (CD/DVD) ve formátu MS Office 2010 nebo vyšším.
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9.2 Nabídka bude předložena v uzavřené obálce zabezpečené proti běžnému poškození
a nerozpoznatelnému otevření. Obálka bude označena názvem veřejné zakázky „Pravidelná
údržba a opravy zařízení BPS“, adresou zadavatele, adresou dodavatele, včetně jeho
identifikačního (nebo jiného registračního) čísla a nápisem „NEOTVÍRAT, BUDE
OTEVŘENO KOMISIONÁLNĚ“. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla opatřena
bezpečnostními prvky, které ji zajistí proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak,
aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Nabídka nebude obsahovat
přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. V případě rozporných údajů mezi
listinnou nabídkou a údaji na elektronickém nosiči jsou rozhodující údaje v listinné nabídce.
9.3

Nabídka dodavatele musí obsahovat:
9.3.1 Identifikační údaje dodavatele:


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



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



osoba/osoby oprávněná/é jednat a podepisovat za dodavatele,



kontaktní osoba,



telefon, fax,



E-mail,



identifikátor datové schránky (pokud ji má přidělenu a zpřístupněnu).

9.3.2 Doplněný návrh smlouvy (příloha č. 1 ZD), podepsaný osobou oprávněnou jednat za
dodavatele.
9.3.3 Vyplněnou cenovou tabulku (příloha č. 2 ZD).
9.3.4 Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele dle bodu 7 ZD vč. vyplněného
čestného prohlášení dodavatele (příloha č. 3 ZD).
9.3.5 Seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi, včetně jejich identifikačních
údajů. V doloženém seznamu dodavatel uvede, kterou část veřejné zakázky bude
každý z poddodavatelů plnit.
9.3.6 V případě, že dodavatel bude prostřednictvím jiných osob prokazovat část ekonomické
nebo technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, je dodavatel povinen rovněž
předložit doklady dle bodu 7.7 této ZD.
9.3.7 Elektronický nosič dat (CD) obsahující náležitosti stanovené v bodě 9.1 ZD.
Nabídka (vyjma elektronického nosiče dat dle čl. 9.3.7) bude řazena ve výše uvedeném
pořadí, přičemž návrh smlouvy a čestná prohlášení budou podepsána osobou oprávněnou
jednat za dodavatele. V případě podpisu zástupcem na základě plné moci bude tato skutečnost
v dokumentu výslovně uvedena a součástí nabídky bude kopie této plné moci.
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10. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se uskuteční v sídle zadavatele dne 12. prosince 2016 v 10:00 hodin. Obálky
s nabídkami otevírá zadavatelem jmenovaná komise pro otevírání obálek s nabídkami. Otevírání
obálek se mají právo účastnit účastníci zadávacího řízení, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny
ve lhůtě pro podání nabídek. Účastníci zadávacího řízení, kteří se účastní otevírání obálek, se
dostaví na vrátnici zadavatele, na adresu Senovážná 3, Praha 1; sraz účastníků je dne 12. prosince
2016 v 9:55 hodin. Otevírání obálek mají právo být přítomni max. 2 zástupci každého účastníka
zadávacího řízení. Osoba zastupující dodavatele svou přítomnost potvrdí podpisem v prezenční
listině účastníků otevírání obálek. U zahraničního účastníka zadávacího řízení je možná dále
přítomnost jednoho tlumočníka.

11. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

12. Prohlídka místa plnění
Zástupcům uchazečů bude umožněna prohlídka místa plnění, která se uskuteční v následujících
termínech:
- v pobočce Praha: dne 21. listopadu 2016 od 15:00 hod. na adrese: Česká národní banka, Na
Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
- v pobočce Brno: dne 23. listopadu 2016 od 14:30 hod. na adrese: Česká národní banka,
Rooseveltova 18, 601 10 Brno.
- v pobočce Hradec Králové: dne 24. listopadu 2016 od 15:00 hod. na adrese: Česká národní
banka, Hořická 1652, 502 00 Hradec Králové.
- v pobočce Ostrava: dne 22. listopadu 2016 od 14:00 hod. na adrese: Česká národní banka,
Nádražní 4, 702 00 Ostrava.
Sraz účastníků prohlídky je ve vrátnici ČNB na uvedených adresách.

13. Přílohy:
Příloha č. 1 ZD – Návrh smlouvy
Příloha č. 2 ZD – Cenová tabulka
Příloha č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele (vzor)
V Praze dne 3. listopadu 2016
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Josef Ducháček
ředitel sekce peněžní a platebního styku

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky
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