NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
č.j.: 2017/038530/CNB/420

Z m ě n a č. 1
zadávací dokumentace veřejné zakázky
„Rozšíření kapacity zařízení EMC DataDomain DD2500“
(dále jen „změna“)
Zadavatel:
Česká národní banka
se sídlem: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
IČO: 48136450
Zadavatel mění v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) i s ohledem na povinnou
el. komunikaci v zadávacím řízení zadávací podmínky veřejné zakázky takto:
1. Znění bodu 9.5 a 9.6 zadávací dokumentace se mění následovně:
„9.5 Případné námitky podle § 241 zákona je dodavatel oprávněn zaslat prostřednictvím
datové schránky zadavatele (ID datové schránky: 8tgaiej).
9.6 Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.4.2017 v 10:00 hodin. Podáním nabídky se
rozumí doručení nabídky zadavateli. Za včasné doručení odpovídá dodavatel.
Nabídky se doručují v elektronické podobě prostřednictvím el. nástroje E-ZAK
zadavatele dostupného na adrese: https://ezak.cnb.cz/. Podrobné informace o ovládání
el. nástroje E-ZAK (uživatelská příručka a manuál appletu elektronického podpisu) jsou
dostupné na adrese: https://ezak.cnb.cz/.“
2. Dále zadavatel mění bod 10 (Požadavky na způsob zpracování nabídky) zadávací
dokumentace, který zní následovně:
„10.1 Nabídka bude doručena v českém jazyce.
10.2 Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.
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10.3 Nabídka dodavatele musí obsahovat:
10.3.1 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,



e-mail,



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

10.3.2 Návrh smlouvy (příloha č. 1 ZD) doplněný v požadovaných ustanoveních.
10.3.3 Doplněnou specifikaci a počet technických a programových prostředků dle
bodu 9.1 ZD (příloha č. 2 Návrhu smlouvy).
10.3.4 Vyplněnou cenovou tabulku (příloha č. 2 ZD).
10.3.5 Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele dle bodu 8 ZD, vč.
vyplněného čestného prohlášení dodavatele (příloha č. 3 ZD).
10.3.6 V případě, že dodavatel bude prostřednictvím jiných osob prokazovat část
technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, je dodavatel povinen rovněž
předložit doklady dle bodu 8.7 ZD.
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.“
3.

Zadavatel zcela vypouští bod 11 (Místo a doba otevírání obálek s nabídkami)
zadávací dokumentace.

4.

Bod 12 (Přílohy) zadávací dokumentace se označuje nově jako na bod 11 (Přílohy).

V Praze 15. března 2017

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

Ing. Vladimír Mojžíšek
ředitel sekce informatiky
podepsáno elektronicky
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