NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
V Praze dne 13. září 2017
Č.j.: 2017/125253/CNB/420

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
ve zjednodušeném podlimitním řízení
veřejné zakázky
„Servis 13 strojů LCC-20 II“
(dále jen „Výzva“)

Zadavatel:
Česká národní banka
se sídlem: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní a Ing. Josefem Ducháčkem,
ředitelem sekce peněžní a platebního styku
IČO: 48136450
Vás na základě ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“)

v y z ý vá
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení
výše uvedené veřejné zakázky.
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1. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky:
-

dodávky.

Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelné preventivní údržby a oprav 13 strojů
na zpracování mincí LCC-20, které byly objednatelem uvedeny do provozu v letech 2003
až 2013. Stroje jsou umístěny v peněžních úsecích zadavatele, a to:
a) pobočka Praha – 5 strojů LCC-20
b) pobočka Brno – 4 stroje LCC-20
c) pobočka Hradec Králové – 2 stroje LCC-20
d) pobočka Ostrava – 2 stroje LCC-20.
Na těchto strojích byla v roce 2015 a 2016 provedena generální oprava:
a) LCC – 20 výrobní číslo 344, pobočka ČNB Praha,
b) LCC – 20 výrobní číslo 346, pobočka ČNB Praha,
c) LCC – 20 výrobní číslo 348, pobočka ČNB Praha,
d) LCC – 20 výrobní číslo 350, pobočka ČNB Praha,
e) LCC – 20 výrobní číslo 351, pobočka ČNB Praha.
f) LCC – 20 výrobní číslo 347, pobočka ČNB Brno,
g) LCC – 20 výrobní číslo 366, pobočka ČNB Brno,
h) LCC – 20 výrobní číslo 349, pobočka ČNB Ostrava.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří
přílohu č. 1 ZD.
2. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele: Česká národní banka
Sídlo:

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika

IČO:

48136450

DIČ:

CZ48136450

(dále jen „zadavatel“)
Kontaktní osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věcech organizačních:
JUDr. Václav Kvapil
E-mail: vaclav.kvapil@cnb.cz
tel: +420 224 413 014.
v případě jeho nepřítomnosti:
Mgr. Martin Hanuš, LL.M.
E-mail: martin.hanus@cnb.cz
tel: +420 224 412 884.
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3. Poskytnutí zadávací dokumentace podle § 96 zákona
Zadávací dokumentace
http://ezak.cnb.cz.

včetně

příloh

je

uveřejněna

na

profilu

zadavatele

4. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 4. října 2017 v 10:00 hodin. Podáním nabídky se
rozumí podání nabídky zadavateli prostřednictvím zadavatelem stanoveného
elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: https://ezak.cnb.cz/. Podrobné
informace o ovládání elektronického nástroje E-ZAK (uživatelská příručka a manuál
appletu elektronického podpisu) jsou dostupné na adrese: https://ezak.cnb.cz/.
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
6. Údaje o hodnotících kritériích
Údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
7. Jazyk nabídky
Nabídka bude podána v českém jazyce.

Příloha: Zadávací dokumentace včetně příloh

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

Ing. Josef Ducháček
ředitel sekce peněžní a platebního styku
v.z. RNDr. Ivan Fencl
ředitel odboru metodiky a rozvoje platebního styku
podepsáno elektronicky
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