NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
Č.j. 2017/035978/CNB/420

Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Pravidelná údržba a servis zařízení BPS“
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vyhotovil o veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení
tuto písemnou zprávu.
I. Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:

Česká národní banka
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní a Ing. Josefem
Ducháčkem, ředitelem sekce peněžní a platebního styku
48136450
CZ48136450

Předmět 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.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Roční paušální cena údržby a pozáručních oprav všech zařízení BPS včetně nadstandartní
kalibrace detektorů u zařízení BPS s tiskárenskou adaptací, zálohování dat, údržby a oprav
podpůrných technologií se skládá:
a) z paušální ceny náhradních dílů a spotřebního materiálu, která činí 90 000 EUR,
b) z paušální ceny za práce prováděné v rámci údržby a oprav, která činí 12 294 100 Kč.
Cena oprav podle písm. a) nebo za součinnost při úpravách podpůrných technologií na
žádost zadavatele nebo cena za zaškolení bude stanovena jako součin skutečně
odpracovaného času servisního technika a hodinové sazby, která činí:
a)
v pracovní dny od 7:00 hod. do 16:00 hod. 1 274 Kč,
b)
v pracovní dny od 16:00 hod. do 22:00 hod. 1 593 Kč,
c)
v pracovní dny od 22:00 hod. do 7:00 hod. 1 720 Kč,
d)
v nepracovní dny 1 911 Kč.
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K cenám oprav je účastník oprávněn účtovat paušální částku za výjezd pro pobočku:
a)
b)
c)
d)

Praha ve výši 650 Kč,
Brno ve výši 650 Kč,
Hradec Králové ve výši 4 505 Kč,
Ostrava ve výši 980 Kč;

Celková nabídková cena vybraného dodavatele činí 59 884 476 Kč bez DPH.
II. Použitý druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení.
III. Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadí
nabídek

1.

Dodavatel

Celková nabídková cena
v Kč bez DPH

Giesecke & Devrient, GmbH
Prinzeregenstrasse 159
816 77 Mnichov
IČO HRB 4619

59 884 476

IV. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení:
Z účasti v zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
V. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma uchazeče:
IČO:
DIČ:

Giesecke & Devrient, GmbH
Prinzeregenstrasse 159
společnost s ručením omezeným
HRB 4619
DE129365746

VI. Označení poddodavatele dodavatele dle čl. V:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma uchazeče:
IČO:
DIČ:

KMX BT Praha, spol. s r.o.
Puškinovo náměstí 681/3, 160 00 Praha 6
společnost s ručením omezeným
25601024
CZ25601024
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VII.Odůvodnění výběru nejvýhodnější nabídky:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost
nabídky, kdy hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla dle § 114 odst. 2 zákona
nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Vzhledem k tomu, že ve veřejné zakázce byla podána jediná nabídka, nebylo prováděno její
hodnocení a zadavatel rozhodl o výběru této nabídky v souladu s § 122 odst. 2 zákona.
V Praze dne 10. 3. 2017
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Josef Ducháček
ředitel sekce peněžní a platebního styku

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky
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