NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
Č.j.: 2017/053732/CNB/420

Z m ě n a č. 2
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 v návaznosti na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace mění v souladu
s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“), zadávací dokumentaci veřejné zakázky následovně:
Zadavatel se rozhodl změnit technické požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 1 Návrhu
smlouvy – Požadavky objednatele na zvýšení kapacity každého ze stávajících zařízení tak, že
čistá kapacita, která je zobrazena v managementu VTL, je nově požadována „nejméně 31
TB“. V důsledku této změny je upravena příloha č. 1 Návrhu smlouvy – Požadavky
objednatele.
Dále se zadavatel rozhodl změnit předpokládaný termín zahájení čerpání podpory HW a SW
nově na den 1.7.2017, a tím se i mění počet měsíců čerpání podpory nově na 38 měsíců.
V důsledku této změny byl upraven článek III. odst. 13 Návrhu smlouvy a příloha č. 2 ZD –
Cenová tabulka.
Upravená verze přílohy č. 1 ZD – Návrh smlouvy, včetně jeho přílohy č. 1 – Požadavky
objednatele a příloha č. 2 ZD – Cenová tabulka jsou uveřejněny na profilu zadavatele u
předmětné veřejné zakázky na adrese: https://ezak.cnb.cz v oddílu „Zadávací dokumentace
veřejné zakázky“. Změněný text je označen pro snazší orientaci v textu dokumentů červeně.
Dále zadavatel v důsledku provedené změny zadávací dokumentace mění i bod 6.5 a 9.6
zadávací dokumentace, které nově zní:
„6.5 Předpokládaný počet měsíců podpory HW a SW je uveden pouze za účelem porovnání
nabídek a vychází z předpokládaného dne zahájení čerpání podpory HW a SW, tj. od
1.7.2017 do konce uvedeného období, tj. do dne 31.8.2020, tedy celkem za 38 měsíců
čerpání podpory (toto období je stanoveno v souladu se zákonem z důvodu uzavírání
smlouvy na dobu určitou). Skutečné počty měsíců se mohou od předpokládaného počtu
lišit s ohledem na délku a průběh zadávacího řízení a skutečný okamžik uzavření
smlouvy.„

1

„9.6 Lhůta pro podání nabídek končí dne 4.5.2017 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/.“
V Praze 13. dubna 2017
Ing. Miloš Hrdý, MSc.
náměstek ředitele sekce správní

Ing. Vladimír Mojžíšek
ředitel sekce informatiky

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky
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